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TANZANIA 2018
- Selous Game Reserve

TANZANIA 
- Buffelsafari Selous Game Reserve

Afrika är för jägare världen över storvilt-
jakternas förlovade kontinent och ingen 
annanstans på jorden kan man under en 
jakt få se och uppleva så mycket vilt som 
här. De senaste åren har intresset för att 
jaga i Afrika ökat rejält, mycket till följd 
av att vissa länder som Namibia erbjuder 
fantastisk antilopjakt till mycket över-
komligt pris och därmed blivit ett resmål 
för jägare som har en mer begränsad bud-
get att röra sig med.

Afrikas vilt är också unikt i sin skönhet 
och utstrålning och har fascinerat jägare 
sedan urminnes tider. Allt ifrån den stora 
mångfald av antiloper, till Leopard, Lejon 
och Buffel. Inget vilt har som den Afri-
kanska buffeln attraherat jägare över hela 
världen och det har skrivits hyllmeter av 
jaktskildringar om detta farliga och listiga 
vilt som nästan har blivit som en symbol 
för jakt på storvilt i Afrika.

Med Afrikas största population av buf-
fel och med ständiga rekordtroféer i jakt 
statistiken är Tanzania ¨drömlandet¨ för 
alla buffeljägare. Tillsammans med en av 
de äldsta och mest välkända jakt arrangö-
rerna i Tanzania erbjuder vi jakt på buffel 
och antiloper. Jakten arrangeras i ¨Selous 

Game Reserve¨ som är ett av världens 
finaste storviltområde (ungefär i storlek 
som hela Danmark) och här finns, förutom 
bufflar i tusental, alla de andra av Afrikas 
storvilt som Elefant, Flodhäst, Lejon och 
Leopard vilket naturligtvis ger en alldeles 
speciell känsla för jakten som helhet. Man 
är och man jagar i det verkliga Afrika…på 
samma sätt som de gamla storviltjägarna 
för mer än hundra år sedan!

Jaktcampen
Jaktcampen i Tanzania består av traditio-
nell bekväm tält camp. Varje tält är rymligt 
och har badrum med dusch. I tältcampen 
finns även kyl, generator, VHF radio för 
kontakt med huvud kontoret, även satel-
lit telefon finns i varje camp. Maten är av 
mycket bra kvalitet och består av bla. kött 
från vilt, grönsaker, frukt. Drycker finns så 
som vatten, läsk, öl, vin och sprit. 

Inför sin resa till Tanzania bör man ta 
malaria vaccination, ta kontakt med din 
läkare eller vårdcentral för mer informa-
tion. I campen finns första hjälpen kit.   

Jaktsäsongen och regler
Jaktsäsongen här löper från 1 juli till 31 
december. Inga djur får skjutas från bil, 
hondjur och unga djur får ej skjutas. Auto-
matiska vapen och pistol är förbjudet. 

Rekommenderade vapen och kalibrar
För icke storvilt passar det bäst med ett 
medelstort vapen .270 till .338 kaliber. 
Exempel på kula Barnes Triple Shock 
X-Bullet, Trophy Bonded Bear Claw och 
Swift A-Frame. Minimum kaliber för 
storvilt är .375, andra populära kalibrar 
för storvilt .416s, .458s och .470 Nitro 
Express. För grövre kalibrar bör du välja 
tyngsta möjliga kula. 

CITES
En del av viltet i Tanzania kräver CITES 
tillstånd för att få föras ut ur landet. 
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Prisförslag 
7 jaktdagar på buffel
4 jägare med 2 PH  

Pris per jägare 10 900 USD

Trofé avgift tillkommer.
Buffel 3100 USD

Följande ingår i priset:
Service från din professionell jägare samt 
bil med alla transporter under jakten
Samt transport från flygplatsen till cam-
pen
Service från personal i campen
Helpension i jaktcamp
Mat, vatten, läsk och alkoholhaltiga dryck-
er i måttliga mängder
Daglig tvättservice
Statliga avgifter, licensavgifter
Samhällsutveckling och anti tjuvjakts 
avgift

Under jakten får även fällas följande vilt: 
2 Hartebeest á 1120 USD, 2 á Impala 
870 USD, 2 Warthog á 780 USD, 2 
Wildebeest á 2500 USD, 2 Zebra á 1970 
USD. Delas mellan jägarna och betalas 
enligt prislistan. 

Tillkommer på priset:
Flyg t/r
Hotell före och efter jakten
Hemtransport av troféer
Dricks
Försäkring
VISUM
Import kostnad av vapen 350 USD
Ev. avgift för transport av vapen
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