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Revirbeskrivelse:  
I Spanien er der en lang tradition for jagten på de store 

stolte stenbukke. Gamekeeper & Buhls outfitter i Spanien 

har arbejdet med jagt i mere end 15 år og råder alene 

over 16 fantastiske jagtområder, total ca. 100.000ha. 

Jagten på stenbuk foregår i de bjergrige områder i det 

sydlige Spanien. Man kører op i bjergene så langt det er 

muligt og herefter foregår jagten til fods. Det er en fordel 

at være i rimelig form, men tempoet tilpasses altid den 

enkelte jæger. Når man har bevæget sig op gennem de 

lavere beliggende frugtplantager, videre op gennem 

egeskove og områder med valnøddetræer, venter der et 

fantastisk skue ud over de lavere beliggende områder. 

Jagtområdet er beliggende i den sydøstlige del af 

Spanien ca. 3 times kørsel syd for Barcelona og 2 timers 

kørsel nord for Valencia. Et utroligt spændende jagt 

område der består af ”terrasser” med frugtplantager, 

egeskove, områder med valnøddetræer, samt barske 

sneklædte bjergtoppe. Salvador, som er indehaver af 

dette revir, er en af de mest respekterede outfittere i 

Spanien og jagten er i absolut verdensklasse. 

Vildtbestanden er meget stor og ca. 60 % af alle 

nedlagte trofæbærende stenbukke er i medaljeklasse, 

heraf er der de seneste år leveret flere trofæer til topti i 

hele verden. 
 

Afskydning: 

Jagten foregår som ”spot and stalk”. Stenbukkene 

spottes med kikkert og den spændende pürch kan starte. 

Efter at stenbukken er nedlagt, afbrydes jagten med 

mindre man ønsker at jage ekstra stenbukke eller 

hundyr mod merbetaling. 

Ønsker man at nedlægge trofæ i guld str. anbefaler vi 

november-december & april. Alt efter hvor man har 

lokaliseret ibex i den str. kan man forvente et tillæg på 

ca. DKK 2.250,- for hotel i området, da man ellers kan 

risikere op til 2 timers kørsel, fra den normale indkvt, det 

er vigtigt at man informere tidligt om at man ønsker 

trofæer i den str. da der er få licenser og at guiderne 

kikker efter den str. inden jægeren kommer til Spanien. 
 

Periode:  

Medio september til ultimo april. Brunst tiden er i 

November. Jagten i Spanien foregå hovedsageligt fra 

midten af september til slutningen af april. I januar og 

februar laves der ganske få jagter, da de går i skoven, til 

der begynder at komme grønt græs igen, fra marts og 

helt frem til maj. Om efteråret findes stenbukkene højt 

oppe i bjergene for så senere på året at trække længere 

ned. Den fysisk mindst krævende jagt foregår derfor i 

vintermånederne.  

Spanien 

Beceites jagt  
 

http://www.gamekeeper.dk/


 Gamekeeper & Buhls Jagtrejser A/S ● Vejlevej 274 ● DK007323 Give 

 tlf.: +45 76704100 ● +45 97267418 ● www.gamekeeper.dk 

 

 

Indkvartering: 

Opholdet foregår et ny renoveret hus oppe i bjergene, 

som blev taget i brug november 2014. Her bor man med 

guiderne, en helt anden oplevelse end på hotel. 

Helpension under hele turen er inkluderet, dog ikke øl, 

vin og spiritus, som  betales separat.  

Indkvarteringen er hyggelig i en skøn atmosfære. 
 

 

Transport til indkvarteringen:     

Fly fra Danmark til Valencia i Spanien. Du vil blive 

afhentet og bragt af Gamekeeper & Buhls outfitter. 

Flyver man til Barcelona er der et tillæg på €50,- pr. 

mand for transfere. (Fra Girona €75,- pr. mand)  
 

Prisberegning pr. jæger:  

3 dages arrangement med 2 dages jagt samt ophold 

med helpension, jagtføring 1:1, 1 Ibex op til Bronze 

204 point, feltpræparering af trofæ, tolk, jagtlicens, 

jagtforsikring, transfer lufthavn t/r (v/4 jægere) samt al 

transport under jagten:  

Pris pr. jæger inkl. ovenstående ........ DKK 32.885,- 

95% succes rate. 
 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Flybillet Danmark – Valencia ca. DKK.  2.500,- 

Våben med fly ca. €75,- pr. vej samt told stempel €15,- 

Ophold før eller efter de 3 dage der er inkl. fra DKK 850,- 

pr. dag udenfor jagtområdet. 

Hjemtransport af trofæer 

Rejseforsikringer 

Drikkepenge    

Ledsagerarrangement DKK 4.485,-  
Leje af våben €100,-  

Der findes: SAUER WM 300 - BSA 7 MM - BLASER 

R93  270 W - SABATTI 30.06 - REMINGTON 30.06 - 

WEATHERBY 7 MM 

DER MÅ IKKE ANVENDES LYDDÆMPER I SPANIEN. 
 

Trofæpriser 2022  

Optil 204 point. .......................  EURO inkl.  

Tillæg ved bronze 205-214 point. EURO 1.300,00  

Tillæg ved Sølv 215-224 point ...  EURO 2.600,00 

Tillæg ved Guld optil 235 point ..  EURO 5.300,00 

Tillæg over 235 pr.point ...........  EURO    330,00 

CIC og de Spanske jagtmyndigheder måler ikke på helt 

samme måde, derfor er opmålingerne efter den Spanske 

vildtforvaltnings regler. 

 

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 3.000,- i dep., 

samt fremsende kopi rejsepas. 
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Se filmen ”Tindernes Konge”  

fra Hunters Video  

- om netop denne jagt…. 

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 
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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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