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Jagt i de Sibirske Sajan bjerge - område Abakan  
 

Brunbjørn- Maralhjort- Elg- Sibirsk Råbuk – Ibex   
 

De vestlige Sajan bjerge, er den østlige forlængelse af Altai bjergene. Dette er et meget tyndt 

befolket område. Den ca. 500 km lange bjergkæde ligger i ca. 2500-2900 meter over havets 

overflade. I lavlandet og i skovområderne består bevoksningen lærk, gran og nåletræer. Klimaet er 

kontinentalt med varme somre og kolde vintre, de gennemsnitlige temperaturer er i januar ca.  - 19 ° 

C i juli næsten ca. + 18 ° C , den årlige nedbør beløb til omkring 1.500 mm. 

 

Store floder som den store Jenisej har her sit udspring. I de krystalklare floder og søer lever 37 

forskellige arter af fisk, hvoraf de vigtigste af dem er den europæiske stalling og ørred. 

De omfattende og stort set uberørte skove er et ideelt levested for brune bjørne, maralhjorte, 

sibiriske elg, sibiriske rådyr, ibex, bæver, ryper, los, ulv, jærv. bl.a. den sibiriske ibex har i de højere 

dele af bjergkæde optimale levevilkår og består af en god bestand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SIBIRSKS BRUNBJØRN: 

Den sibiriske brunbjørn som lever i 

Sajan bjergene er stærk i kroppen 

og kan sammenlignes med de 

nordamerikanske Grizzlie. Ved en 

prissammenligning vil du bemærke 

meget hurtigt at brune bjørne i 

Sibirien er betydeligt billigere end 

en sammenlignelig jagt på grizzly i 

Canada eller Alaska. 

Gennemsnitlige stærke, sibiriske 

Brown bjørne har en størrelse på 

ca. 7 til 7,5 fod / ca. 200-220 cm. 

De kapitale brun bjørne kan nå helt 

op på 240 cm til 250 cm. Høj 

kapitale brunbjørne kan endda 

opnå, mere end 260 cm , hvilket 

svarer til omkring en 9 fod brun 

bjørn ! Farver er for det meste 

mørkebrun. Lysebrune bjørne 

forekommer sjældent. Bjørnen på billedet er en kapital bjørn fra foråret. 

 



        Sajan Bjerge - Abakan område 
Her kan dine drømme blive virkelighed 

 

Aurora Jagtrejser    Jomfrustien 4. 1. sal    Postbox 115    DK-6100 Haderslev 

Tlf: +45 23 45 26 94    E-Mail: aurora@aurorajagtrejser.dk    www.aurorajagtrejser.dk 

Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1685 

 

 

 

I foråret og efteråret kan der jages fra et skjul på fodring sted eller på pursch. Jagt på fodring sted er 

en meget lovende form for jagt, hvor man også har en god chance for at komme på skudhold af en 

kapital brun bjørn, især i foråret meget godt og der er ved denne jagtmetode bedre mulighed for at 

vurdere størrelsen på bjørnen, da de ofte kommer til stedet når der endnu er gode lysforhold. Gamle 

bjørne kommer nogle gange lidt senere i skumringen eller efter mørkets frembrud, så det er kan 

være tilrådeligt at sidde til langt ud på natten. Ansitzen foregår fra platform eller lignende, nogle 

steder er det enda udformet så man kan sove ved specielbyggede huse. I nogle områder (fx i 

Tichaya, Lodka og Tschorne Osera ) kan bjørnen også jages som pursch i dagtimerne. Dette er en 

spændende og udfordrende jagt, men anbefales kun jægere med en rigtig god kondition. 

 

Forårsjagt:  

Består interesseret primært i at jage bjørn, anbefaler vi forårsjagt. Fordelen ved forårsjagt er helt 

sikkert, at bjørnene stadig den smukke, langhårede og tykke vinter pels. Bjørne har i foråret et højt 

fødebehov og er derfor også aktive i dagtimerne. Derfor går de ofte tidligt til fodringspladserne. 

Ekstra vildt arter bæver og ryper kan også jages. Lynx, ulv og jærv ses sjældentog findes kun i 

tynde bestande. Disse jages ikke specifikt, en succes på disse rovdyr er derfor et spørgsmål om held 

det samme gør sig gælder for efterårs jagten. 

 

Efterårsjagt: 

Jagten udføres fra begyndelsen af september til 

starten af oktober. Fordelen ved jagten på dette 

tidspunkt af året at jagten på brunbjørn kan 

kombineres med jagt på dette er, at jagt på 

maralhjort, sibirisk råbuk og sibirsk ibex. Jagten på 

brunbjørn fra fodringssted kan her også med 

kombineres med                                  purschjagt i 

dagstimerne da man ofte finder bjørnene i områder 

med bærfrugter. Billedet ovenfor er typisk, som 

området ser ud i Tichaya området.  

 

Ca. datoer for kombi jagter i 

efteråret  

10 – 22. September, Brunbjørn, 

maralhjort, sibiriske råbuk, elg eller 

Maralhjort, sibirisk ibex og sibirisk 

råbuk 

 

22. september - 4. og 6. okt : 

Maralhjort, brun bjørn, sibirisk 

råbuk, elg eller maralhjort, sibirrsk 

ibex og sibiriske råbuk 

 

Bjørnen på billedet til højre ses en 

stærke bjørn med 240 cm længde. 

Bjørne blev skudt i Tichaya 

området. Her kan der også jages tjur 

sammen med bjørnejagten i foråret. 
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TILBUD: 

Inkl. 1 brunbjørn  

Forårsjagt med 11 rejsedage og 9 fulde jagtdage 

Transfer i Moskva + tolk 

Transfer fra Abakan til jagtområdet t/r + tolk 

Ophold og fuld forplejning i jagtområdet 

Jagtføring 1:1 

Felt klargørelse af trofæ. 

Pris pr. jæger 6.950 euro 
 

Ikke inkl. Flybilletter, våbenindførselsgebyr og 

registrering 360 euro. i Rusland, visum, administrationsgebyr 150 euro. pr. deltager, evt. 

hotelophold, Konservator i Rusland, cites papir, Veterinærpapirer, Hjemtransport af trofæer, 

oversøisk rejseforsikring og afbestillingsforsikring,  

 

Tillæg ved kun 1 jæger i jagtområdet af gangen 

500 Euro pga den lange transfer. 

 

Ekstra trofæafgifter: 

Maral hjort - uanset størrelse € 3.250 Euro 

Brun bjørn - uanset størrelse 3.250 Euro 

Ibex - uanset størrelse 3.250 Euro 

Elg – uanset størrelse 3.250 Euro 

Sibirisk Råbuk - uanset størrelse 1.450 Euro 

Ulv, jærv eller lynx – pr sk 1.500 Euro 

Bæver 750 Euro 

Auerhahn 650 Euro 

 

Hvis ikke brun bjørnen eller Maral hjorten imod al forventning 

skydes så tilbagebetales der  

2.000 Euro. Retten til tilbagebetaling er tabt hvis man skydes 

forbi eller ved anskydning. Ved yderligere dyr betales den fulde 

trofæafgift ved anskydning.   

 

MARALHJORT 

Den forekommende maralhjort er en underart  af Altai Maral. 

Store hjorte kan have en leve vægte op til 300 kg. Karakteristisk 

for de store hjorte er det lysegrå tæppe med en den mørke 

manke. Maralhjortenforekommer oftest som 12 ender hjorte. 

Dog kan det hos de helt gamle hjorte forekommeat de bliver 

optil 14 ender.  Gevir vægtene er i gennemsnit omkring 7 til 9 

kg. Dog forekommer der også hjorte optil 12 kg i Sajanbjergene.  

Maralhjortene her er svagere end Tienshan maralen som findes i 

Kasakhstan. 

De bedste datoer når der skal jages maralhjort er fra den ca. 15 

september til den 10 oktober hvor maralhjorten er i brunst. 

Hovedsageligt jages der som pyrschjagt, dog kan der enkelte 

steder suppleres op med ATV og terrængående biler 
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Maralhjorten ynder at ophold sige i en højde på omkring 2.000 meter, skovområderne. Oftes lytter 

man sig til hvor hjorten er under brunsten og derefter pursches der til hjorten. Her er det godt med 

en god kondition for at komme frem i det kuperede område. 

Indkvarteringen under jagten foregår afhængigt af området i et træhus eller hvis det er vejret tillader 

i et telt camp (ofte som en mobil telt camp), derfor kan der kun forventes en minimal komfort. Det 

er en sand vildmarks jagt med alle de fordele og ulemper som denne giver i denne uberørte natur. 

Det er et imponerende bjerglandskab som der jages i og der er her også gode chancer for andre 

dyrearter. Skudafstandende er typisk mellem 100 og 300 meter. 

Hjorten som ses på billedet blev skud af en jagtgæst. 

 

SIBIRSK RÅBUK 

Sibiriske rådyr forekommer i 

nogle regioner f.eks i området 

Tschorne Osera bukken kan 

jages med på efterårsjagterne fra 

september til de første dage af 

oktober. Trofæet styrke ligger 

normalt omkring 700-800 gram 

Kapitale trofæer kan opnå mere 

en 1.000 gram. Det gode ved 

bukkene i dette område er at de 

syner meget mere end de vejer. 

 

SIBIRSK MOOSE 

Siberian elg forekommer i nogle 

regioner - for eksempel i 

Tschorne Osera området dog i 

et lille antal. Størrelsen kan 

sammenlignes med de østlige 

canadiske elge eller 

Newfoundland elgen. Elgen er 

kan ikke specifikt jages, men 

kan jages på efteråret jagter 

hvis muligheden opstår.  

 

SIBIRSK IBEX 

Den forekommende art af 

ibexen er en underarter af Altai 

ibexen. Ibex horn har 

gennemsnitlige længder på 

omkring 90-100 cm, dog er 

toptrofæer med 110 cm også 

mulige. Det typiske ved ibexen 

i disse områder er de meget 

grove  

De bedste datoer for jagten på 
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ibex er i september.  Jagten bør kombineres med jagt på maralhjort og evt. sibirsk råbuk.  På dette 

tidspunkt jages ibexen fra ca 1800 meters højde og opefter. Do er det også på denne jagt tilrådeligt 

med en god fysik. Hvilket er meget afgørende for jagtens succes. 

 

Jagtområderne: 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Lodka arter der jages: brunbjørn, bæver 

Kun forårsjagt, Ansitz på fodring sted og pursch  

Jagt indkvartering træhus 

Transfertid fra Abakan omkring 7 timer, 2 

jægere i samme termin 

 

2 - Tansibej arter der jages: brun bjørn 

Kun forårsjagt, Ansitz på fodring sted 

Jagt indkvartering træhus 

Transfertid fra Abakan omkring 4 timer, 2 

jægere i samme termin 

 

3 - Bolshaja Rejka arter der jages: brun bjørn 

Kun forårsjagt, Ansitz på fodring sted 

Jagt indkvartering træhus 

Transfertid fra Abakan omkring 4 timer til 4 jægere  

 

4 - Tichaya arter der jages: brunbjørn, maralhjort, sibirisk 

råbukke, ryper, bæver 

Forår: brunebjørn - Ansitz på fodring sted og pursch, i 

foråret kan det kombineres med ryper og bæver 

kombineres. 

Efterår: brunebjørn eller maralhjort kombineret med sibirsk 

råbuk eller 

Kombination brunebjørn, maralhjort og sibirsk råbuk 

Jagt indkvartering: træhuse, i efteråret lejlighedsvis i en 

simpel overdækket lejr/telt. 

Transfertid fra Abakan omkring 7 ½ - 8 timer 3 - 4 jægere i 

samme termin 

 

3 
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5 - Ust USSA arter der jages: Maralhjort, sibirisk ibex, meget ringe bestand af brunbjørn 

Kun efterår jagt - på Maral og / eller ibex og / eller sibirsk råbuk 

God fysisk er en forudsætning 

Jagt indkvartering, i efteråret lejlighedsvis i en simpel overdækket lejr/telt. 

Transfertid fra Abakan 3 timer med bil og 4 timer med båd, 2 - 3 jægere i samme termin 

 

JAGT INDKVARTERING 

Under jagten, indkvarteres der i enkelte huse. Alle steder har en Banja (russisk sauna), hvor vandet 

opvarmes, og hvor man kan vaske sig. Jagten kombineres også med overnatning i opvarmede 

træhytter eller på efterårsjagten, forudsat at vejret tillader det telte. 

Vær opmærksom på, at denne form for jagt finder sted i Sibirien og opholdet finder sted under 

meget enkelte og sparsomme indkvarteringer. Dog vil der opleves en fantastisk gæstfri hed af alle 

mennesker som man møder derude.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lodka                                                                                  Tansibej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolshaja Rejka                                                                    Tichaya 

 

 

Maden er enkel, men god. Måltiderne er tilberedt af en privat kok. Hver lejr har en egen tolk. 

Jagtførerne vil gør alt for at bringe en jæger til succes da det er en ære for dem at finde et så stort 

trofæ som muligt. De håber selvfølgelig så også på drikkepenge hvilket som er helt normalt of 

forventet i denne del af verden.    

Rejsen gøres bedst på en regelmæssig flyvning af Aeroflot til Moskva - Sheremetyevo og herfra 

videre Abakan. Jagten på Maral eller brun bjørn skulle være ok med 9 dages jagt. Ønskes der 3 arter 

anbefales det med 11 dages jagt. 
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VIGTIGE OPLYSNINGER TIL JAGT I RUSLAND / SIBIRIEN 

Jagten i Sibirien er en fascinerende og foregår dels i en mere eller mindre uberørt natur. Der er 

ingen stier eller veje. Jagten pursch til fods er til tider meget hårdt og stressende - du har brug for en 

god fysisk tilstand, og også tilsvarende udholdenhed. Ikke altid er der vildt at se i de allerførste 

dage. Vejret er også i Sibirien også uforudsigelig. I foråret ved jagt på Bjørn er temperatureren i 

dagtimerne imellem 5-15 ° C, og for det meste med frost under nætterne. Vejret kan hurtigt vende 

fra solskin til regn eller snestorm - eller omvendt. 

I september er vejret behageligt varmt "Indian Summer" med dagtemperaturer på 10 - 15 ° C 

varierer til våd-koldt vejr eller sne. Der kan være vejrrelaterede forsinkelser til og fra jagtområdet. 

Vejrrelaterede mistede jagtdage 

på grund af en vejr-relaterede 

forsinkelse under transport i 

jagtområdet giver ikke ret til en 

delvis reduktion af jagt 

omkostninger. 

 

Dette er hård og sporty jagt. Du 

bør også medbringe evnen til at 

reagere hurtigt, og op til 

hundrede meter at skyde i 

frihånd eller nogle gange endda 

længere afstande da denne 

færdighed kan være altafgørende 

for din jagt succes. Den sibiriske 

vildt er skudstærkt og det er 

MEGET vigtigt at der skydes 

indtil vildtet ligger stil fordi det 

er den eneste måde du kan være 

sikker på at det bliver på stedet. Indkvarteringen under jagten udføres afhængigt af, hvornår i enkle 

træhuse, eller (hvis vejret tillader det) i en teltlejr. Her kan der kun tilbyde den enkleste standard 

efter russiske forhold.  

Det skal forventes at guiderne forstår MEGET lidt tysk eller engelsk. Der udleveres herfra en 

ordliste fra dansk til Rusisk som er guld værd at have med på turen. Det er vigtigt at alt aftales nøje 

med tolken i hovedlejeren inden man starter jagten ud i vildnæsset. Dette da alle kun er interesseret 

i din jagt succes. 

Husk at det er vigtigt at alle trofæer jages uanset størrelse og nå du har besluttet dig for at tage et 

skud har du også accepteret trofæets størrelse.  

Vi udlevere lamminerede tags som du selv skal være behjælpelig med at strippe fast på dine 

capes/trofæer så der ikke sker forbytninger. 

        

IMPORT AF bjørne og andre trofæer til EU-LANDE  

Dette skal der søges om hos Skov og Naturstyrelsen. Dette er vi eller transportfirmaet som der 

benyttes behjælpelige med. 
 

For import af trofæer af Maral, sibirisk stenbukke og rådyr et gyldigt internationalt 

veterinærcertifikat er påkrævet. Da håndteringen af udstedelse som følge af den foreskrevet af EU-

myndighederne Traces regler for import af trofæer i EU-medlemsstaterne vil dette kræve tid og kan 

ikke længere tages med på hjemrejsen 
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Trofæer vil efter endt jagt blive sendt til en konservator i Moskva, hvor der skallerne bleges og 

Capes og tørres og klargøres. Når det internationale veterinære certifikat er udstedt, kan trofæerne 

sendes til dig eller din konservator . 

Alle omkostninger til transport af trofæer til Moskva og efterbehandling af konservator, udstedelse 

af CITES og veterinære certifikater og forsendelse af trofæer fra Moskva til Vesteuropa og af 

importtolden for import af trofæet (r) i dit hjemland skal betales af jagtgæsten 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser. 
 

 


