
Spansk stenbuk / Ibex 
- Sierra Nevada, Becietes, eller Ronda Ibex 

 
Spanien er et fremragende jagtland. Jagten er velorganiseret og effektiv.  
Naturmæssigt minder Spanien måske mest om højlandsområderne på det 
afrikanske kontinent. Vi har én af vores samarbejdspartnere i den sydlige del af 
landet, hvor den rødlige jordoverflade giver en smuk solnedgang over de rustikke, forrevne og storslåede 
bjergmassiver. 
Befolkningen er temperamentsfuld og resultatorienteret, hvilket også sætter sit præg på jagterne.  
Når der er fart på, så går det løs efter spansk tradition. Giv dig selv denne oplevelse.  
Vores dansktalende guide Antonio Lopez vil gøre til en fornøjelse.  

 

 

 

 

 

 

 

Jagten og revirerne 
JELLING Jagtrejsers gæster jager for det mest i det sydlige Spanien i landsdelen Andalusien. Her foregår 
jagten på ibexbukken i bjergmassiverne Sierra Nevada, hvilket også er navnet på ibexbukken, som jages i 
disse fantastiske naturscenerier, hvor den ene bedårende udsigt afløser den anden. 
Jagten foregår i de tynde luftlag adskillige hundrede meter over havoverfladen.  
Vegetationen på bjergsiderne er lav og består af figenkaktus, stive græsser og forskelligartede lave lidt stive 
buske. Figenkaktussen er et af hovedfødeemnerne for ibexen.  
Terrænet er mange steder stejlt, skrånende, råt og rustikt med masser af løse sten på bjergsiderne.  
Vi tilråder et adstadigt og sikkert tempo i et par støvler med en god og stiv sål.  
Jagten kan være fysisk anstrengende, men vi garanterer for, at den er spændende. 
Vores dansktalende samarbejdspartner i Spanien, Antonio Lopez, er din ledsager sammen med din 
spanske jagtfører.  
Antonio forklarer dig godt og grundigt på sit perfekt danske sprog, hvordan din jagt vil komme til at foregå.  
 

Ibexjagten  
Jagten på den fantastiske spanske Ibex foregår som en pürsch i bjergene. Normalt vil du blive samlet op på 
din indkvartering i ly af mørket, hvorefter du i følge med Antonio og din jagtfører kører ud til det udvalgte revir. 
Ofte kører man ind i dalsænkninger og kløfter, og forsøger at spotte dyrene på bjergsiderne fra vejen. 
Andre gange kører man til udsigtspunkter, hvorfra store arealer kan overskues og kikkerterne bruges flittigt for 
at finde en skudbar Ibex buk. Ofte står dyrene sammen i mindre flokke, hvor de store bukke overvåger de 



øvrige. Finder man en afskudsbar buk indledes en pürsch ud i det kuperede 
landskab. De svære stigende og faldende terræner gør, at du skal være i besiddelse 
af både vilje og god kondition. Har du fysikken i orden, venter der dig en frem-
ragende oplevelse.  

Du må forvente, at skudafstanden kan blive op til et par hundrede meter.  
Ønsker du at undgå besværet med at rejse med din riffel, kan du låne / leje en lille 
let kaliber 243 af Antonio Lopez, som gør arbejdet på bedste vis. 
De fleste bruger maksimum 3 jagtdage - 4 nætter og 5 rejsedage, medmindre du vil have familien med og en 
lille uges afslappende ferie i forlængelse af jagten 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Indkvarteringen 
Indkvarteringen foregår altid på fine stjernede hoteller eller pension i eller omkring byen Almeria på den 
spanske Sydkyst. Evt. mindre privat pension. Forplejning består af fuld pension. 
Prisen inkluderer enkeltværelse.  

Kombiner familieferien med en jagtrejse... 
Nedenstående fotos er fra et dejligt familiehotel i Almeria, hvor JELLING Jagtrejser har sit spanske 
salgskontor hos Antonio Lopez, og hvorfra nogle af vores Ibexjagter udgår.  
Her bor man med fuld forplejning på dejlige komfortable dobbeltværelser med balkon, minibar, bad og toilet.  
Måltiderne indtages ved righoldige buffeter ved de tre hovedmåltider. 
Hotellet har indtil flere swimmingpools med børnerutsjebane, jacuzzi, indendørs pool, fitnesscenter, minigolf, 
tennisbaner osv. 
Hotellet er beliggende direkte ned til middelhavet (100 meter) og nær den centrale del af byen, som bugner af 
caféer og restauranter. 
Tager du familien med på en uges ferie i oktober eller i begyndelsen af november, er dagtemperaturen i 
lavlandet stadig til badeshorts. Her vil familien kunne stortrives, alt imens du er på en spændende jagt i den 
første del af ferien - Ibexjagten klares normal på maks. 3 dage.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Flyrejse  
Vores kunder flyver oftest med SAS eller Lufthansa via Billund, København og Frankfurt til Madrid, hvor man 
enten forsætter til anden indenrigslufthavn i Spanien. 
Periodisk kan der flyves direkte til Malaga og herfra kan rejsen foregår videre med lejebil.  

Lej evt. en riffel 
Hvis du vil undgå dette besvær for Ibex-jagten, så kan du låne en lille dejlig riffel kaliber 243 af Antonio Lopez, 
som er perfekt til Ibex-jagten grundet den meget flade kugle, som er perfekt i bjerglandskabet. 
Pris for leje af våben og ammunition € 80,- Dette betales direkte til Antonio. 
Dette er absolut anbefalelsesværdigt. 
 
Kikkerter 
Sørg altid for at have en lysstærk kikkert monteret på din riffel, da jagten i Spanien ofte kan foregå i 
skumringen morgen og aften. En indstillelig forstørrelse kan være en fordel. 
En stor del af dine jagtoplevelser på en jagtferie foregår igennem din håndkikkert, hvorfor du ikke må spare på 
kvaliteten af denne. Vi anbefaler en kikkert med et godt lysindtag og 7 til 8 gange forstørrelse, som du kan 
holde roligt.  

Beklædning og Ibexjagt 
Tag en rygsæk med, så du har noget at putte dit tøj i, efterhånden som du tager det af, når solen står op og 
varmer dig. I bjerglandskabet kan morgen- og aftentemperaturerne være lave, hvorfor du bør sikre dig mod 
kulden. Normalt vil oktober og november måned byde på dagtemperaturerne i bjergene på cirka 10 til 15 
grader. En god vindstopper er et must. Jagten i tidlige forår kan også byde de samme temperaturer. 
Sørg for at have en god vandtæt støvle af læder der støtter dig godt i svang og vrist med en stiv og stabil sål. 
Du kan evt. understøtte støvlen med et par gaiters, så du undgår at fylde støvleskafterne med græs og andre 
stikkende vegetationsdele. Man kan aldrig vide, om man får en regnbyge - tag derfor altid et regnslag eller 
regnjakke med i rygsækken. Vær opmærksom på, at din kropstemperatur vil komme til at svinge meget, 
hvorfor en tør undertrøje i rygsækken altid er kærkommen, når det pludselig bliver koldt, hvis du skal sidde 
stille og bruge kikkerten.  
 
Rygsækken 
Tá aldrig på jagtrejse uden at medbringe en god og solid rygsæk - hellere for stor end for lille - den kan bruges 
til alt fra ekstra tøj, halstørklæder, handsker, fotoudstyr, ekstra patroner, til drikkevarer og lidt chokolade.  



Krav til din fysiske form 
Ibex-jagten stiller på de fleste revirer store krav til din fysiske form - du kan blive udsat 
for lange pürsch og gåture i særdeles kuperet terræn. Er du i dårlig kondition, så fortæl 
os det forud for din rejse, så vi ikke byder dig noget, som gør det svært for dig selv og 
for din jagtfører. Er du i lidt dårligere fysiskforfatning tilpasses strabadserne efter dette. 

Drikkepenge  
Har man været tilfreds min sin stalker, når jagten nærmere sig sin afslutning, er det en 
god ting at stikke ham en drikkeskilling - cirka € 100,-  vil være passende, når Ibexbukken er leveret.  
  
Trofæerne 
I samråd med Antonio Lopez afleverer du dit eller dine trofæer til en lokal konservator i Spanien, som enten 
monterer dit trofæ eller klargør det til hjemsendelse som ”Dip & Pack” til dansk konservator: 
Vi foreslår at forsendelsen forgår gennem end dansk Shippingagent, som f.eks. Labrador Cargo. 
Forvent at der går cirka 5 mdr. fra trofæerne er nedlagte, til de er på din hjemadresse.  
 
Sådan pakker du din kuffert til rejsen 
Skal du på jagt i Spanien i efteråret eller i vintermånederne er det vigtigt, at du sikrer dig, at du kan holde 
varmen. Medbring derfor varme og vandtætte støvler, handsker, hue og varmt undertøj. Klæd dig på som til et 
dansk efterår. Det er altid godt at medbringe en jagtstol eller et neoprenunderlag til at sidde på, hvis du skal 
sidde i længere tid afventende i et skydetårn.  
Det er altid en god idé at medbringe en rygsæk til fotoudstyr, en drikkeflaske, lidt chokolade og frem for alt at 
have et sted at gemme evt. beklædning, hvis det skulle blive for koldt eller for varmt - en solid rygsæk. 
 
Valuta og kreditkort 
I Spanien hedder møntenheden euro - 1 Euro svarer i skrivende stund (januar 2008) til kr. 7,5. Kreditkort som 
VISA og MASTERCARD er almindeligt udbredt i Spanien 
_______________________________________________________________________________________ 

Priser på Ibex Sierra Nevada 

5 rejsedage - 4 nætter – indtil 3 jagtdage 1:! – dansk jagtguide  kr.  8.450,- 
Spansk Jagttegn      kr.     700,- 
Leje af riffel og ammunition pr. jagt     kr.     500,- 
Evt. afhentning i lufthavn     kr.     400,- 
Trofæafgift på Ibex uanset størrelse (Sierra Nevada / Becietes / Ronda)  kr. 28.750,- 
Hotel med morgenmad      kr.   2.250,- 
Jagtføring 1:1 + dansktalende guide - Ledsagelse til spansk konservator 
 
Medaljetillæg: Prisen er uanset størrelse på trofæerne – ingen medaljetillæg! 

Ovenstående kan inkludere afskydning af hundyr (mindre trofæafgift), samt afskydning af vildsvin, ligeledes 
med en mindre trofæafgift – disse betales direkte til Antonio på stedet. 
 
Følgende er ikke inkl. 
Flybillet Billund / København - Madrid - Almeria eller Malaga tur retur. 
Evt. leje af bil (ikke dyrt i Spanien)  
Montering af trofæ 
Drikkepenge (Cirka 50 Euro til jagtfører og det samme til jagtguide). 


