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High volume jagt på rock pigeon og doves 

Sydafrika byder på en fantastisk due jagt for haglbøsse 
entusiasten, når duerne slår på de ernorme store og flade gule 
solsikke- og sorghum marker, der strækker sig over flere 

hundrede hektar. Dette pragtfulde jagtområde ligger i Free 
State i duernes mekka Bloemfontein. Duerne kan gøre 

betydelig skade på solsikkerne og andre afgrøder, når de 
lander på selve blomsten og piller frøene ud fra midten af 
blomsten. Rock pigeon er på størrelse med vores tyrkerdue, 

dog med større vingefang og er en utrolig hurtig flyver, der 
undviger i luften og slår af på bevægelser og skud, dette giver 

nogle sjove og udfordrende skud til både de øvede og mindre 
øvede haglbøsse jægere.  
Doves er på størrelse med tyrkerduen og flyver mere i lige linie 

og er nemmere at ramme! 
 

Selve jagten: 
Jagten er bedst i vores forår + sommer inden høst, der kan 
strække sig over flere måneder – som igen er afhængig af så 

tidspunktet. Fra marts - september er de bedste måneder. 
Da det på dette tidspunkt kan blive meget varmt op til 35 C, 

er det normalt jægerne skyder om formiddagen og igen om 
eftermiddagen, det er også i dette tidsrum duerne er mest 
aktive og søger ud på markerne. I den stille periode spiser 

man den medbragte frokost i jagtområdet, hygger sig og 
kan evt. tage en lille lur. Vi anbefaler 4 – 6 dages duejagt, 

da dette som regel er passende – evt. med 1 afslapnings 
dag indimellem, da det er ”hårdt” at stå og skyde mange 
skud og duer flere dage i streg. Normalt er ca. 300 – 600 

skud pr. jæger om dagen, flere hvis man skyder på længere 
hold og er ”sulten” 

Det er oftest i og ved solsikkemarker man skyder duerne – 
flightlines og andre afgrøder kan også forekomme. En ting er 
sikkert, vores partner gør et stort stykke arbejde for at alle 

sidder på de bedst mulige pladser på dagen og der er 
masser af skydning til alle! 

 

Sydafrika  
Bloemfontein 2022 

Fuglejagt 
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Indkvarteringen: 
Man indkvarteres på et hyggeligt lokalt og lækkert hotel eller 

gæstehus med egen bar og restaurent m.m. Her får man 
serveret et solidt morgenmad inden jagten. Frokosten bliver 
medbragt til jagtmarken. Om aftenen efter jagt serveres der 

et godt måltid aftensmad på indkvarteringen. 
Indkvarteringen er virkeligt over normal std.  

 
Bedste tidspunkt i foråret for duejagt: 
Efter den 15 marts – inkl. september 

 
Program: 

1 dag       - Ankomst Bloemfontein og transfer      
   til indkvartering. 

2,3,4,5     - Due jagt alle 4 dage. 
6 dag        - Transfer til Bloemfontein og hjem 
 

Pris og inkl. arrangement ved min. 3 jægere med 
flg. inkl.:  

- 4 dages duejagt med fri afskydning af duer 
(nogle skyder over 300 om dagen) 

- 5 dages ophold på dejlig indkvartering 

med helpension  
- Vaskeservice 

- SA jagttegn 
- Frokost + drikkelse på jagten 
- Leje af haglbøsse  

- Al kørsel under jagt 
- Transfer Bloemfontein t/r 

 
Pris pr. jæger kun DKK 12.800,- 
 

Ekstra jagtdag inkl. oph. DKK 2.560,-  
 

Tillæg ved kun 2 jægere DKK 1.490 pr. 
jæger 
 

Ikke inkl. arrangement: 
- Patroner afregnes direkte i SA til USD 13/25 

stk. (ca. DKK 3,5 stk.) 28 grams – nr. 7 
hagl, cal. 12  

- USD 15/25 stk. (ca. DKK 4,10 stk.) 32 

grams – nr. 4-5 hagl, cal. 12 
- Fly til Bloemfontein t/r - vi hjælper gerne med at 

finde den mest optimale flybillet. 
- Drikkepenge  
- Drikkevarer på indkvartering! 

- Våbenindførelses papirer ved egen våben til S.A 
$ 130 – betales direkte i lufthavnen 
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Haglbøsse: 
Vores partner har et godt udvalg af haglbøsser ca. 14 stk. en 

del Beretta 301, semi. aut., som er en behagelig haglbøsse 
at skyde med ved mange skud på én dag. Det billigst og 
nemmest at benytte leje haglbøsse på reviret, som er inkl. 

pris!  
Det er naturligvis også muligt at medbringe egen haglbøsse og 

der skal søges en SAP 520 som koster $ 130 at få lavet +  
omkostning med våben på flybillet!  
 

Sydafrika er et virkeligt godt alternativ til god duejagt i godt  
selskab med jagtkammerater og familie – vores partner er 

kendt for hans entusiasme og gode duejagt!  
 

 
Med venlig hilsen 

 

Henrik Mortensen 
Gamekeeper & Buhls Jagtrejser 

 
Indkvarteringen ligger ved den røde pil og jagtområderne ligger 
spredt rundt med ca. 40 min. kørsels afstand fra Bloemfontein: 

http://www.gamekeeper.dk/

