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Jagt på den flotte Gredos Ibex 
 

På jagt i de spanske bjerge i 2023 – marts 2024 

Har du en bjergjæger i maven, så er jagten på Gredos 

ibexen i de spanske højder en passende udfordring til en 

fair pris. Vi har hermed fornøjelsen at tilbyde en 

fantastisk bjergjagtt på den flotte Gredos Ibex i Spanien, 

som er Europas 2. mest bjergrige land. Så her vil virkelig 

være tale om udfordrende bjergjagt og i flotte 

omgivelser ca. 2 t kørsel  nordvest for Madrid. 

De 4 mest forekommende Ibex- arter i Spanien, er 

Gredos-, Beceites-, Sierra Nevada og Ronda Ibexen, 

herudover er der også den 5. Ibex, som er en lokal art 

der kun lever på ferieøen Mallorca. 

 

Reviret 

Er et stort privat ejet område, der grænser op til en stor 

spansk nationalpark. 

Området er kendt for sin store og stærke bestand af 

Gredos Ibex, samt trofæer i alle størrelser. Der er også 

en lille bestand af kronvildt/dåvildt og vildsvin i området. 

 

Modtagelse 

Ved ankomst til Madrid lufthavn står vores partner klar til 

og hjælper med at få våbene udleveret i våbentolden, 

derefter kører vi til reviret i bil og op til en jagthytte i 

bjergene, som bliver vores indkvartering under jagten. 

 

Indkvarteringen 

Er en virkelig autentisk og lækker jagthytte beliggende 

smukt i bjergene inde på jagtområdet. Man indkvarteres 

i enk. værelser. Der serveres traditinel spansk mad inkl. 

tapas og rødvin m.m. 

 

Selve jagten  

Man går til fods/rider eller kører ud fra jagthytten på 

jagt. Ofte skal der tilbagelægges en del kilometer, så her 

er der mulighed for at benytte heste som transport, som 

går på bjergsporerne, er man ikke til hesteryg, er det 

helt ok at gå til fods ud på jagten, dette aftales blot 

inden jagten! Man behøver ikke være marathon løber for 

at jage Gredos i bjergene, og en nogenlunde form er 

altid en fordel. 

Området og vores partner hører til et af de bedste 

områder for Gredos Ibex i hele Spanien og er privat ejet. 

Spanien 

Gredos jagt  
 2023 – marts 2024 
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Prisberegning pr. jæger:  

3 dages ophold i bjerghytte inkl. fuld forplejning 

2 dages jagt 1:1  

Alt transport under jagten 

Velkomst og ass. i Madrid lufthavn 

Transfer Madrid lufthavn t/r 

Field preparation af trofæ og skind i felten 

1 Gredos op til bronze (op til 205 point) 

Pris pr. jæger inkl. ovenstående ........ DKK 39.000,-  
 

Tillæg ved større Gredos end repræsentativ: 

Ibex op til bronze  (op til 205 points) Inklusiv i prisen 

 

Tillæg for bronze med 205 - 210 points   DKK 9.990,- 

Tillæg for bronze med 210 - 215 points   DKK 15.990,- 

Tillæg for bronze med 215 - 210 points   DKK 25.990,- 

 

Tillæg for sølv med 220 - 225 points       DKK 45.990,- 

Tillæg for sølv med 225 - 230 points       DKK 55.990,- 

 

Tillæg hvis guld 230 til og med 235 points DKK 75.990 + 

1.990 pr. point 

Tillæg hvis guld 235 til og med 260 points DKK 85.990 + 

2.590 pr. point 

Tillæg ved mere en 260 points DKK 155.990 + 3.990 pr. 

point 

 

Garanti og str. på Gredos Ibex: 

Ved bookning af jagten opgives str. på den Ibex man 

ønsker at nedlægge og der opkræves depositum 

herefter, herefter er det guidens ansvar at ibexen ligger 

indenfor denne størrelse. 

Anskudt = nedlagt (ikke sket endnu)  

Ved ingen chance og ikke nedlagt ibex i inkluderede rep. 

pakke tilbagebetales der DKK 32.500 

Vi har dog næsten 100 % afskydning af ønskede ibex 

gennem de sidste 12 år. 

Opmålingen af Gredos Ibexen foretages sammen i 

Spanien og er den gældende opmåling 

 

Jagtsæson Gredos Ibex: 01. sept. - 31. marts (pelsen 

er pæn til skuldermontering alle mdr.) 

Anskudt = nedlagt (ikke sket endnu) 

 

Anden afskydning: 

Afskydning selektivt hundyr  dkk   6.900,- 

Vildsvin er gratis at nedlægge, skal ses som en bonus 

 

Kron- og dåhjort 

Der er en mindre bestand af kron- og dåvildt på reviret, 

men skal ses som en bonus, hvis man får mulighed for 

disse, hjorte kan nedlægges til flg.: 

Afskydningshjort    DKK   4.900 

Op til bronze            DKK 12.000 

Bronze         DKK 18.000 

Sølv                        DKK 24.000 

Guld                       DKK 29.000 

 

http://www.gamekeeper.dk/


 Gamekeeper & Buhls Jagtrejser A/S ● Vejlevej 274 ● DK 7323 Give 

 tlf.: +45 7670 4100 ● www.gamekeeper.dk 

 

Skuldermontering af ibex: 

Efter nedlæggelse af ibex, bringes trofæ + evt. skind til 

konservator i Spanien og gøres klar til dip & pack, 

hvorefter sendes det til konservator i DK, som man 

ønsker trofæet skal sendes til – vi hjælper naturligvis 

med dette. 

 

Ikke inkl.  

Fly til Madrid t/r (dagspris ca. dkk. 2.300) 

Våben på fly ca. € 75/vej 

Drikkepenge og alkoholiske drikke i større mængder 

Lejeriffel (Blaser, 7mm Swarosvki 2.5x10x56) dkk 1.425 

+ € 7/patron 

Konservator arbejde i Spanien + forsendelse af trofæ til 

Danmark 

Ledsager pris pr. dag dkk 2.380 inkl. fuld pension 

 

Vi har gennem 12 år samarbejdet med denne partner og 

dette revir, og han har leveret varen hver gang. Altid en 

fornøjelse at modtage kunder der har været på dette 

revir, da jagten og indkvarteringen og hele set uppet 

altid får top karakterer, samt at alle guider og folkene 

omkring jagten er yderst kompetente og venlige 

mennesker!   

 

Så vil du opleve den spanske bjergjagt og udleve din 

bjergjæger på den flotte Gredos Ibex – er dette et rigtigt 

godt bud!  

 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER  

 

 

 

Henrik Mortensen  

email: hm@gamekeeper.dk 

tlf.: direkte +45 2193 6369 

 

 

 
Links til nogle af vores jægere der har jaget på dette 

revir, her kan man se lidt af landskabet og fra selve 

jagten: 

1) Klik her – Sept. 2021 
2) Klik her  - Okt. 2021 
3) Klik her 
4) Klik her 
5) Klik her – gemser i nordlige Spanien 
6) Klik her 
7) Klik her 
8) Klik her 

http://www.gamekeeper.dk/
mailto:hm@gamekeeper.dk
https://www.gamekeeper.dk/beretninger/jagt-i-spanien-september-2021/
https://www.gamekeeper.dk/beretninger/3-kammerater-paa-ibex-jagt-i-spanien-oktober-2021/
https://www.gamekeeper.dk/beretninger/gredos-ibex-spanien/
https://www.gamekeeper.dk/beretninger/jagt-i-spanien/
https://www.gamekeeper.dk/beretninger/2-x-gemser-i-spanien/
https://www.gamekeeper.dk/beretninger/ibex-i-spanien/
https://www.gamekeeper.dk/beretninger/4776-2/
https://www.gamekeeper.dk/beretninger/ibex-i-spanien-2/
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Stemningsbilleder fra Gredosjagten og området: 
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Glæd dig oplevelserne venter på dig……… 
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