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Revirbeskrivelse:  

Mallorca er mest kendt for sit dejlige klima,  

flotte sandstrande og kuperede natur der appellerer til 

alle. Men den skønne ø kan andet og vi har hermed 

fornøjelsen at tilbyde jagt på den flotte Balearean 

Wildgoat som kun lever på Mallorca som eneste sted i 

verden. Der regnes med en bestand i alt på ca. 1.500 

Balearean Wildgoat på øen som hovdsageligt er 

fordelt på 5 områder på den nordlige del af Mallorca. 

Balearean Wildgoat må ikke forveksles med den alm. 

spanske vildged som er en tamged der er blevet vild 

og har formeret sig og lever nu også vildt i bjergene – 

der estimeres der er en bestand af ca. 15.000 vilde 

tamgeder fordelt på øen – i områderne der er 

klassificeret til at huse en bestand af Balearean 

Wildgoat, bliver tamgederne reguleret meget hårdt for 

at værne om den oprindelige race – der har været på 

øen i over 5.000 år. 

 

Kendetegn: 

Balearean Wildgoat er kendetegnende ved en rødlig 

pels med sort kryds på ryggen og med et flot sort 

skæg – hornene kan blive helt op til 90 cm lange og 

vokser sideværds! 

 

Bestand: 

Vores partner på Mallorca har jagtarealet sammen 

med sin fader og dette har de administreret i over 15 

år og de regner med en bestand på ca. 350 Balearean 

Wildgoats på deres areal.  

Selve jagten: 

Normalt vil man tidligt om morgenen bliver afhentet af 

revirjægeren og derefter kører man til reviret. Det 

tager ca. 1 t fra syd til nord, så dette er max. 

køreafstand, herefter jager man de første timer inden 

det bliver for varmt og hvor vildgederne er mest 

aktive. Der er mange turister på Mallorca og nordøen 

er et kendt turist mål, på grund af sin flotte natur, så 

der kommer en del turister op af dagen i biler og 

busser på vejene, så derfor er man også ude på jagt i 

de tidlige timer, hvor der er fred og ro! 

Vores partner har et af de bedste områder for 

Balearean Wildgoat og reviret privat ejet. Der 

nedlægges helst ikke vildgeder under 6 - 8 år.  
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Vi var at bese området i slut marts og på 1 dag så vi 

mange flotte trofæer og ca. 150 forskellige Balearean 

Goats.  

Jagt kombineret med ferie: 

Området er ideel at kombinere med familie ferien – 

hvis man alligevel er på ferie på øen – og vil bytte 

solsengen ud med en riffel på nakken og opleve den 

flotte spanske natur – så tager det normalt 1 – 2 dage 

at nedlægge ønsket trofæ. Der kræves ikke speciel 

fysisk formåen, selvom det er kuperet terræn, kan 

jagten tilrettelægges efter ens ønsker og fysiske form! 

Prisberegning pr. jæger: 

Jagt med egen jagtfører 

Afhentning på hotel (hele øen) eller lufthavn t/r 

Spansk jagtforsikring 

Mad og drikke på jagtdagen 

Første præparation af trofæ 

Pris pr. jæger for jagten: 

Dag 1  DKK  3.400,- 

Dag 2  DKK  2.600,- 

Trofæafgifter: 

Repræsentativ – op til bronze  DKK 17.990,- 

Bronze medalje  DKK 22.950,- 

Sølv medalje  DKK 32.600,- 

Guld medalje  DKK 42.800,- 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Konservator arb. i Spanien for Dip & Pack ca. € 150 + 

hjemtransport af trofæ og skind til DK ca. € 190 

God lejeriffel € 50 inkl. ammunition – betales direkte 

Vi håber at arrangementet har din interesse, og beder 

dig venligst give besked snarest muligt. 

 

Endvidere er vi selvfølgelig til tjeneste med alle 

oplysninger om arrangementet, som du måtte ønske. 

 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER 

 

 

Henrik Mortensen  

e-mail: hm@gamekeeper.dk 

tlf.: direkte +45 2193 6369 
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Ovenstående billederne er fra Finn Mortensen og Inge 

Lise, som  havde booket en solferie på sol- og 

badekysten i Alcudia på Mallorca, og var blevet enige 

om at kryde solskinsferien med en jagtdag eller 2 på 

den flotte og specielle Balearean Wild Goat som kun 

lever på øen Mallorca. Vores partner på Mallorca 

afhentede parret på deres ferie hotel om morgenen og 

derefter kørte de til jagtområdet i den nordlige del af 

øen. Finn nedlagde en rigtig flot sølvmedalje 

Balearean Wild Goat, trods Finn ikke er en ung mand 

mere, klarede han jagten til UG i det kuperede og 

stenede terræn - se de smukke billeder fra jagten og 

vores partners beskrivelse af selv jagten: 

Flere billeder fra reviret på MALLORCA: 
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