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Revirbeskrivelse:  
Vi kan nu også tilbyde jagt i den midterste og nordlige 
del på syd øen af New Zealand, hvor der hovedsageligt 
jages på privat land med mulighed for småvildts jagt.  
Revirerne er beliggende i bjergkæden som 
gennemskæres af et fantastisk flod system Warirau River 
fra Canterbury til Blenheim, hvilket gør området meget 
frodigt.  

Marlborough Regionen har et klima, der gør det 
attraktivt at rejse rundt uanset årstiden, regionen er det 
største vinområde i New Zealand. 
Jagt området er utroligt smukt meget kuperet med 
højeste bjerg Mt. Tapuaenuku på 3.000 m.  
Til alle jagtområderne er der tilknyttet indkvartering 
således, at man ikke spilder tiden med at køre mere end 
højst nødvendigt. De råder over 5 private jagtområder 
fra 10.000 Ha. til 30.000 Ha., som anvendes efter hvilke 
arter og tid på året der ønskes jagt. Herfra vil man 
begynde sin jagt. Man bruger en del tid i bunden af 
dalen, hvorfra man prøver at spotte Tahrne.  
 
 

Afskydning: 
Jagten foregår som pürsch og anstand.  
Jagten kan alt efter årstid kombineres med jagt på Tahr, 
Gemse, Dåhjort, Vildsvin, Vildged, Vildfår, Kalkun, 
Agerhøns samt Hare & Kaniner. Det er også muligt at 
kombinere med fantastisk godt Ørred fiskeri. 

Der jages efter Tahr på denne tur, som strækker sig over 
5 dage, i den ultimative vildmark, hvor man er totalt 
afskåret fra det civiliserede liv. Der jages efter Tahr på 
private land, hvor der er trofæafgifter. Inkl. i 
arrangement er 1 stk. Tahr. Denne jagtudbyder afregner 
på den måde, at man køber jagten på evt. Tahren over 5 
dage, hvis man nedlægger det ønskede trofæ på dag 2 

stopper jagten, medmindre man vil jage andet som evt. 
Kronhjort fra DKK 12.000, eller Gemse som han tager 
DKK 31.985 for, eller Vildtfår DKK 8.000. Derfor er det 
vigtigt, at man er indstillet på evt. at jage andet eller 
tage nogle turist dage, når vildtet er nedlagt. 
 
 

Periode:  
Jagterne afvikles i perioden marts/pril (svær jagt kun 
1:1), maj/juni (brunst bedste tid, maj er solgt i 2020) og 
oktober/november (middel jagt bedste skin). 
 
 
 

New Zealand 
 Marlborough Region Syd Øen 

Tahr jagt 
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Indkvartering:  
Overnatninger under jagten foregår i farmernes 
hovedhus eller små hytter, der i sin tid er bygget til 
fårehyrderne. Ophold med fuld forplejning. Det 
anbefales, at man tager 1 turistdag inden jagten, samt 
1-2 dage efter jagten, da flyve turen til New Zealand 
tager 2 døgn, så man kan være så nogenlunde udhvilet.  
 
Transport til indkvarteringen:    
M/fly f.eks. Kastrup/Singapore/Christchurch og retur. 
Endvidere vil du blive afhentet i lufthavnen og 
transporteret de 330 km til reviret. 
 
 

Prisberegning for 1 jæger 1:1 og inkl. 1 Tahr  
Arrangementet er inkl. 5 dages jagt samt afskydning af 1 
stk. Tahr (til Tahren er nedlagt) med 1 guide til rådighed 
for jægeren  
6 dages ophold med fuldforplejning og afhentning i 
Christchurch lufthavn t/r.  
Pris inkl. ovenstående ....................... DKK 44.985,- 

 
Prisberegning pr. jæger v/min. 2 jægere:  
Arrangementet er inkl. 5 dages jagt 2:1 samt afskydning 
af 1 stk. Tahr (til Tahren er nedlagt) med 1 guide til 
rådighed for jægererne  
6 dages ophold med fuldforplejning og afhentning i 
Christchurch lufthavn t/r.  

Pris inkl. ovenstående ....................... DKK 35.985,- 
 
 

Eventuelle tillæg/fradrag: 
Flybilletter ca. DKK 9.700,- 
Drikkepenge 
Våbentilladelse laves på den lokale politistation og koster 

ca. NZ$ 50 
 Det koster USD 150 at leje våben for en jagt. De 

professionelle jægere råder over moderne rifler i kal. 
7mm rem - 300W.M - 25-06 - 6,5 - 284 – 30.06 – 270W 
& 308W, så vi vil anbefale, at man lejer riflerne derovre, 
da man kun må medbringe 20 kg bagage under 
flyrejsen, samtidig med at en del ønsker et par dage 

ekstra i Singapore på hjemrejsen og det giver kun 
problemer med våbnene. 
Hjemtransport af trofæer. Det kan anbefales, at man får 
trofæerne monteret i New Zealand, da de laver et 
fantastisk stykke arbejde til en meget fornuftig pris, man 
kan også vælge at lade skind og trofæer blive sendt 
hjem gennem anerkendte transportfirmaer. 
 

 
Jeg håber, at ovennævnte arrangement måtte have din 
interesse, og beder dig venligst give besked snarest 
muligt, idet tilbuddet er ude til anden side. 
 
 

I bekræftende fald du ønsker at reservere det nævnte 

revir, beder jeg dig venligst indbetale DKK 5.000,- i dep. 
pr. jæger, samt fremsende kopi rejsepas og jagttegn. 
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Endvidere er jeg selvfølgelig til tjeneste med alle 
oplysninger om arrangementet, som du måtte ønske, og 
vi henviser naturligvis også gerne til andre jægere, som 
har besøgt dette revir, hvilket altid er en ekstra 
sikkerhed for et vellykket arrangement. 
 
Med venlig hilsen 
GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER 

 
Søren Sørensen  
email: soeren@buhlsjagtrejser.dk 
tlf.: direkte +45 2122 7570 
 

 

Referencer:  
Jan og Helle Jensen +45 30173964  
Aksel Grosen +45 20855018,  
Karsten Mølsted +45 40387099 
Søren Nielsen +45 40 19 39 15 
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Tidspunkt:  

 
 

Sted:  

 

Fulde navn: 

 
     

Adresse: 

Postnr./By:  
 

Har du rejst med 
Gamekeeper & Buhls 

Jagtrejser tidligere ? 

 E-mail: 

Tlf. 

 

Privat: 

 

Arbejde: 

 

Mobiltlf: 

 

Pas nr.: 

Udløbsdato: 

 Cpr. nr.: 

Følgende riffel  

medbringes: 

 

Fabrikat: Våbennr. 

 
 

Kaliber: Antal ammunition:  (Max. 60 
stk.) 

Fly/udlejningsbil: 

 

Ordner selv: 

 

Buhls Jagtrejser ordner: 

    

Jagtdistrikt ønskes  
sammen med: 

  

Eventuel ledsager: 

Fulde navn + cpr.nr. 

  

Ved rejse i egen bil  
opgives bilens:  

Mærke: Reg. nr. 

Ved flyrejse: 

 

Udlejningsbilens fører:  

Afleveret (sæt kryds): Kopi af våbentilladelse: Original våbenpas: 

 Kopi af jagttegn: Andet: 

Ønsker du forsikringer 

bedes du krydse af 

ved det ønskede 

produkt: 

Afmeldingsforsikring:  

6 % af rejsens pris 

Rejseforsikring: 

Betalt depositum: Beløb:       

Dato:         

Giro:                    Kontant: 

Check:                 Dankort: 

Underskrift 

 

Navn: Dato: 

Eventuelle 
bemærkninger: 

 
 

Email: 
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