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Kustanay - Sibirisk råbuk 
 

Vores samarbejdspartner har mere end 14 års erfaring med 

afvikling af jagtarrangementer i denne del af Kasakhstan, 

og der har efterhånden været mange forskellige jægere fra 

hele verden på jagt. Jagten gennemføres i et stort område 

ved Kustanay og Petropavlovsk. Jagten på de ca. 50 kg. 

tunge sibiriske råbukke er i brunstperioden yderst 

spændende, og med bare lidt jagtheld kan der nedlægges 

kapitale trofæer. 

 

Der er stor afveksling i biotoperne, hvilket gør, at der også 

er en stor vildtvariation. Her kan blandt andet nævnes 

maralhjort, sib.stenbock, sib.råbuk, Karganda argali og ulv. 

Karakteristisk for områderne omkring Kustanay og Petropavlovsk er, at der her findes nogle meget 

stærke sibiriske råbukke, hvilket igen bl.a. kan henføres til nogle meget strenge licensregler. 

Gennemsnitsvægten på trofæerne ligger i niveauet 800-1000 g., mens de stærke trofæer ligger på 

1000-1200 g. Men der nedlægges årligt også kapitale trofæer i størrelsesordenen 1400 g.  

 

På grund af de kæmpestore jagtarealer, er der en forskel til vore hjemlige jagtmetoder på råvildt. 

Det at sidde på ansitz bringer sjældent jagtheld derude. Derfor må man være indstillet på en kombi-

nation af en autopürsch efterfulgt af en afsluttende pürsch til fods, som indledes, når en afskudsbar 

råbuk er observeret. Områderne består af birkeskove, store engområder og kæmpestore dyrkede 

marker krydret med kæmpestore brakområder. En del af biotopen er som vist på billedet nedenfor. 

 

Det bedste tidspunkt for jagten på den sibiriske råbuk er i brunstperioden, der strækker sig ca. fra 

den 20.08. - 10.09. Til selve jagten skal der afsættes 5-6 jagtdage. Det kan forventes, at der er 

mulighed for at nedlægge 2-5 bukke i løbet af de planlagte jagtdage.  

Vi gør opmærksom på, at vegetationen godt kan spille et lille puds, da det altid er uforudsigeligt, 

hvordan vejret arter sig hen over sommeren. Det skal man gøre sig klart hjemmefra. Yderligere skal 

man gøre sig klart, at når der en god buk i kikkerten, så skal der hurtigt afgives skud, idet bukkene 

er meget sky, og derfor ofte kun lader sig se i korte øjeblikke. Bestanden af råvildt kan på ingen 



 

 

       Kasakhstan 

    Sibirsk Råbuk      

 

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 

 

 

måde sammenlignes med den danske råvildtbestand, da der er betydeligt større spredning i 

bestanden derude. 

Vi gør opmærksom på, at bukkene afskydes efter et licenssystem, hvilket gør, at licenserne skal 

være booket og betalt hjemmefra. Det er af samme grund ikke muligt at købe flere licenser under 

afvikling af jagten. Hver licens koster 500 euro, og der refunderes ikke noget, selv om købte 

licenser ikke udnyttes. Dog er alle licenser, som hidtil har været bestilt hjemmefra, indtil videre 

blevet udnyttet.  

Der blev i 2022, i samarbejde med vores partner, nedlagt flere end 200 gode bukke i de forskellige 

lokalområder, der er forsøgt markeret på kortudsnittet. 

Vi har flere referencer fra vores kunder som igennem de sidste årrækker har nedlagt en del af de 20 

største sibirske råbukke som er skudt i verden. Alle bukke som vores gæster fik nedlagt i 2022 var 

medaljebukke 

I Kasakhstan der licens på afskydning når ens licenser er opbrugt stopper jagten hvis ikke 

flere licenser kan fremskaffes. 

 

 

1 – Arshaly             2 – Michailovka  

3 – Michailovka     4 – Michailovka  

5 – Usunkol            6 – Usunkol   
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Opholdet under jagten foregår i nogle ret enkle vogne, bl.a. som de, 

der ses på ovenstående billede. Vi gør opmærksom på, at der er tale 

om en vildmarkscamp, og derfor også ret primitivt indrettede 

camps. Forplejning og service er dog altid i top efter østlige 

forhold.  

Der er normalt 4-5 jægere samlet i hver camp under afvikling af 

jagten. Såfremt man ikke hjemme-fra er samlet i et fuldt hold, kan 

det ske, at man møder andre jægere i campen.  

 

Ved ankomsten vil vores partner, sammen med en tolk, være klar 

til at hjælpe med indførselspapirerne.  

Derefter er der ca. 3-5 timers kørsel til jagtområdet.  
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Inkluderet i prisen: 

7 rejsedage, heraf 5-6 jagtdage. 

Modtagelse i Kustanay, inkl. hjælp med dokumenter. 

Engelsk-/tysktalende tolk.  

Transfers fra lufthavn til revir t/r, samt al transport i 

reviret. 

Ophold og fuld pension i jagtreviret. 

Jagtføring 1:1 

Feltpræparation af trofæer, samt pakning til transport. 

I alt kun   16.950,- kr.  pr. jæger 
 

Ikke inkluderet i prisen: 

Licensgebyr 500 euro pr. råbuk  

Våbendeklaration samt jagtregistrering 550 euro  

Flyrejse Hannover/Kustanay t/r  

Indrejseregistrering og div. gebyrer i Kasakhstan 270 euro. 

Alkohol og drikkepenge.  

Veterinærcertifikat ca. 110 euro pr. trofæ/cape, 

Hjemtransport og toldbehandlingsafgift af trofæer. 

Rejse og afbestillingsforsikring. 

Evt. hotelophold. 

 

Trofæafgifter: 

Sibirisk råbuk: 

Indtil 800 g.      930 euro 

801 – 900 g.   1.190 euro  

901 – 1000 g.  1.380 euro  

1001 – 1100 g.  1.595 euro  

Fra 1.100 g. og opefter        2.150 euro 

 

Mulige terminer i 2023:  

Ca. fra 23.08. - 29.08. 2023  

Ca. fra 30.08. - 06.09. 2023 - Grupperejse Aurora 

Jagtrejser termin kan først sættes når vi kender flytider. 

Der skal forhåndsbookes licenser på det antal bukke man 

ønsker at jage.  

Derfor er det nødvendigt med booking i god tid. 

 

Betaling: 

1. depositum: 10.000,- kr. ved booking 

2. depositum: 10.000,- kr. 1. december 2022 

3. depositum senest 60 dage før afrejse  

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora 

Jagtrejser. 
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Eksempler på leverede trofæer: 

    905 g.                                                  

1420 g.   1070 g. 

                                                                         1495 g. 
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