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I Australien kan Aurora Jagtrejser tilbyde jagt 

i 2 forskellige områder. I Nothern Territory 

direkte ved Arnhemland og ved Queensland.  

Den mest kendte jagt er sikkert jagten på 

vandbøfler, vildokser/bantengs, scrub bulls og 

keilere. Desuden kan der jages rusa, axis og 

sambar hjorte samt vildgeder.  

Nationalparken, der er kendt for den største 

naturarv i Australien med ca. 100 plantearter 

og ca. 25% af de fuglearter, der findes i Au-

stralien.  

Området, der er på ca. 500.000 ha., ligger ca. 

250 km fra byen Katherine. Området er varie-

ret, med både højtliggende og lavere liggende 

områder. I regntiden er ca. 85 % at området 

således delvis dækket af vand. 

I dette område er der også gode muligheder for 

at jage ænder og gæs i perioden fra august til 

december. 

Bestanden af vandbøfler er rigtig god. Vigtigste 

områder for bøflerne er vådområderne med de-

res urskovslignende karakter. De åbne bush- og 

græsarealer er særligt besøgt om formiddagen, 

hvor vandbøflen ynder at græsse.  

De tyre, der oftest skydes, opmåles typisk til ca. 

90 -100 SCI – point, og horn med et udlæg på 

over 190 cm. er ingen undtagelse. 

 

De udvoksede store tyre opnår en levende vægt 

på ikke mindre end mellem 800 -1.000 kg. De 

kan af og til være meget aggressive og minder 

i den sammenhæng en del om den afrikanske 

Cape bøffel. Især kan en anskudt vandbøffel 

være en farlig modstander. Bøflerne er meget 

skudstærke, og er her sammenlignelige med 

kaffer bøflerne.  

Det anbefales, at bøflerne nedlægges med en 

kaliber 375 WM, som vores partner kan stille 

til rådighed under jagten. Denne våbenleje er 

inkl. i prisen. Se hvilke andre muligheder der 

er for våben sidst i beskrivelsen. 

 

Jagten foregår som en kombination af game 

drive og pürsch. Nogle jagtområder er vanskelige at nå med terrængående køretøjer, så nogle gange kan det 

ikke undgås, at der skal pürsches over lidt længere strækninger. Normalt jages der hele dagen, og der jages 

kun på modne og gamle tyre.  

Skudafstanden er normalt under 100 m. 
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Derudover kan der jages vildsvin, vildgeder og Scrub 

Bull. Chancen for at skyde keilere er god. Disse opnår 

en vægt op til omkring ca. 130 kg. og tænderne har ofte 

en længde mellem på mellem 16 - 22 cm. Der er endda 

leveret kapitale keilere op til 29 cm.  

 

Scrub Bull oksen, har gennem årtier udviklet sig til en 

okse, der nu er vildtlevende og den er sporadisk endnu 

mere aggressiv end vandbøflerne. Jagten på disse usta-

bile vilde arter repræsenterer for mange en stor jagtlig 

udfordring. Den jages ligesom på vandbøflen. 

 

Der jages hele året efter vandbøfler, vildsvin og Scrub 

Bulls. I månederne fra december til slutningen af marts 

er jagten på grund af regntiden, kombineret med ret 

høje temperaturer og en høj luftfugtighed, mere van-

skelig. Den bedste tid at jage er fra maj til oktober. Fra 

juni til august er der vintertid derude, og temperaturen 

er derfor mest komfortable på den tid. 

 

Jagtprogrammet på vandbøfler inkluderer 7 rejsedage 

med 5 jagtdage. Dette er normalt tilstrækkelig tid til at 

finde en vandbøffel af god til meget god trofækvalitet, 

og samtidig burde det også levne tid til at jage nogle 

vildsvin. Der er mulighed for, at 4 jægere jager i områ-

det i samme termin. 

 

Jagt campen består af telte, der er komfortabelt indret-

tet. Hvert værelse har aircondition og har eget badevæ-

relse. Måltiderne nydes i fælles spiserum. Maden er 

fremragende, og der er mulighed for at nyde gode au-

stralske vine til maden. Det er muligt at have ledsager 

med på turen.  

Udover jagten er der gode muligheder for at fiske den 

eftertragtede barramundi fisk, der kan veje over 50 kg. 

 

VANDBØFFEL NORMAL - inkluderet i prisen: 

1 stk. vandbøffel - uanset størrelse, ca. 7 rejsedage, 5 

opholdsdage, 5 jagtdage  

Fuld forplejning i campen, jagtføring 2:1, afhentning 

og aflevering i lufthavnen i Darwin, transfer i bil fra 

Darwin til jagtområdet t/r samt transport i reviret, felt-

mæssig behandling og skinning/flåning af bøffel, leje af 

våben inkl. ammunition. 

 

Priser fra 67.950,- kr. pr. jæger ved booking af 2 jægere, med jagtføring 2:1 (forhør på konkret pris) 

Tillæg ved jagt 1:1 =  fra 10.900,-kr. pr. jæger.  
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Ledsager med 5 dages ophold og fuld forplejning og trans-

fer Darwin jagtområdet t/r i alt  fra 12.990,-kr. 

 

Ikke inkluderet i priserne: drikkepenge, alkohol, evt. hotel-

ophold ca. 100,- euro pr. overnatning, fly fra Europa til 

Darwin t/r, ekstra jagtdage 900,- euro pr. dag, enkeltværel-

se/cabin 50 euro pr. dag, veterinærpapirer, pakning og des-

infektion, hjemtransport af trofæer/forsendelse, administra-

tionsgebyr 950,-kr pr. jæger, evt. rejse- og afbestillingsfor-

sikring. 

 

Supplerende afskydnings priser:  

Forhør om priser 

 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for  

Aurora Jagtrejser. 

 

 

Med venlig hilsen  

Aurora Jagtrejser 

 

 

 

 


