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PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 2015/0106 

 

afsagt den 22. marts 2016 

****************************** 

 

KLAGER K   (5 personer) 

   

   

SALGSBUREAU F 

   

ARRANGØR B (omtvistet) 

  

REJSEMÅL Jagtrejse. Matetsi, Zimbabwe. 9.3.-22.3.2015. 

 

PRIS I alt 95.740 USD for indkvartering og trofædepositum og 49.000 

kr. for flybilletter købt hos [B]. 

 

KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende rejsearrangement navnlig pga. manglende vildt 

til afskydning, utilfredsstillende planlægning af jagterne, jagtdage 

afholdt 2:1 i stedet for 1:1, som lovet, opkrævning for professio-

nel jæger på fiskedag og utilfredsstillende service hos personalet 

på jagtrejsen. Manglende tilbagebetaling af depositum for ikke-

nedlagt vildt. 

  

KRAV Kompensation på 20.350 USD og tilbagebetaling af depositum for 

ikke nedlagt vildt på 36.340 USD svarende til i alt 53.690 USD.  

  Bureauet har inden ankenævnsbehandlingen tilbudt klageren og 

hans medrejsende en tilbagebetaling på i alt 27.690 USD. 

   

SAGEN INDBRAGT 5. november 2015 

****************************** 

Ankenævnets afgørelse 
 

[F]og [B] skal en for begge og begge for en inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse 

betale 25.000 kr. og modværdien i danske kroner af 35.090 USD til klageren samt renter fra den 5. 

november 2015. Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlåns-

rente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende år med et tillæg på 8 %. 

 

Endvidere skal [F] og [B] ligeledes in solidum inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb 

på 2.300 kr. til Ankenævnet. 

 

Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. 
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Sagsfremstilling 

 

Klageren købte den 16. januar 2015 en jagtrejse til Matetsi, Zimbabwe, for 5 personer for perioden 

fra mandag den 9. marts til søndag den 22. marts 2015 med indkvartering, All Inclusive og trofæer i 

henhold til det accepterede tilbud. 

 

Den 19. marts 2015 fløj klagerens medrejsende [M], pga. sygdom i familien, hjem fra Victoria Falls 

Lufthavn. 

 

 

Klageren gør gældende, at rejsearrangementet var utilfredsstillende navnlig pga. manglende vildt til 

afskydning, utilfredsstillende planlægning af jagterne, jagtdage afholdt 2:1 i stedet for 1:1, som 

lovet, opkrævning for professionel jæger på fiskedag og utilfredsstillende service hos personalet på 

jagtrejsen. 

 

Klageren gør endvidere gældende, at der mangler tilbagebetaling af depositum for ikke-nedlagt 

vildt. 

 

Klagerne har fremsat følgende krav: 

 

[M1] har fremsat krav om en kompensation på 2.000 USD samt tilbagebetaling af depositum for en 

bøffel på 4.800 USD og 8.600 USD for en nedlagt elefant, som var en ikke-trofæ elefant, i alt 

15.400 USD. 

 

[M2] har fremsat krav om kompensation på 3.650 USD, tilbagebetaling af 600 USD for en betalt 

ekstra jagtdag som ikke blev afholdt, 450 USD for konvertering af jagtdag til fiskedag samt 

tilbagebetaling af 4.440 USD i henhold til bureauets opgørelse, i alt 9.140 USD. 

 

[M] har fremsat krav om kompensation på 3.750 USD, tilbagebetaling af 2.500 USD for tidlig 

hjemrejse og tilbagebetaling af depositum for elefant på 15.000 USD fraregnet en nedskudt zebra på 

1.300 USD, i alt 19.950 USD. 

 

[K] har fremsat krav om kompensation på 3.650 USD, tilbagebetaling af 300 USD for afholdt 

fridag, 450 USD for konvertering af jagtdag til fiskedag samt tilbagebetaling af depositum for 

bøffel på 4.800 USD, i alt 9.200 USD. 

 

[M3] har fremsat krav om kompensation på 3.000 USD. 

 

 

I mail af 5. december 2014 til klagerens medrejsende [M1] anfører bureauet bl.a.: 

 

”… 

Jeg henviser lige til behagelig tlf. samtale torsdag d. 4. december 2014 ang. Jagt i Zimbabwe 

2015, og jeg er selvfølgelig meget glad for at [X] har henvist dig til os. Jeg ved ikke hvor 

meget info [X] har givet dig, men kort kan jeg fortælle dig, at min afrikanske partner og jeg 

henholdsvis har opereret som Outfitter / PH igennem i henholdsvis 18 og 15 år. 

Vi opererer primært i Sydafrika - Zimbabwe og Mozambique, og grundet de store arealer vi 

dækker, den stramme selektive jagtform vi opererer efter, har vi formået igennem de sidste 
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mange år at nedlægge stærke trofæer til jægere fra hele verden. Alle vores jagter foregår ved 

"Walk and Stalk - Hunting not shooting" - idet vi gerne vil sikre, at jægeren får den ultimative 

jagtoplevelse hos os, og alt er planlagt ned til mindste detalje. 

Alle vores jagter er inkl. alt. - flybillet. (ingen overraskelse) når du køber en færdig jagtpakke 

hos os. Ved det mener jeg både trofæer, accommodation, drikkevarer, transport under hele 

jagtopholdet m.m. Selvfølgelig såfremt du vælger at nedlægge andre dyr udover det aftalte, 

betales der ifgl. trofæliste, eller såfremt du ønsker at forlænge dit ophold yderligere. 

…” 

  

I mail af 12. januar 2015 til klagerens medrejsende [M1] og [M3] anfører bureauet endvidere: 

 

”…  

Som jeg tidligere har nævnt, vil vi gerne have alting er planlagt ned til mindste detalje før 

afrejse, så alting kører og fungerer som vi har aftalt. Hvad angår rejsegarantifonden har vi et 

samarbejde med [B], og er dækket som teknisk arrangør under nr. [xxxx]. 

…” 

 

Af tilbud, vedhæftet mail af 16. januar 2015 til klagerens medrejsende [M1] og [M3], fremgår bl.a.: 

 

”… 

Jeg henviser til tidligere korrespondance, og fremsender herved endelig tilbud på jagt i 

Zimbabwe 2015. 

… 

Aftale: Såfremt der ikke nedlægges Elefant tilbagebetales pr/elefant US$ 

15.000,- 

 Såfremt der ikke nedlægges Bøffel tilbagebetales US$ 4.800,- 

 Der er endvidere mulighed ved indbetaling af depositum at indbetale for 

Plains Game (andre dyr der ønskes nedlagt) i.h.t prisliste, af hensyn til 

ikke at medbringe for mange penge til Zimbabwe. Der tages ikke kredit-

kort i Zimbabwe. Såfremt der ikke nedlægges de ønskede Plains Game, 

tilbagebetales disse efter tilbud givet og efter prisliste i US$. 

… 

Inkluderet i jagten: 

… 

Erfarent personale, trackere og skinnere 

”Field preparation” af alle trofæer 

…” 

 

Af bureauets ”Generelle Betingelser” fremgår endvidere: 

 

”… 

Afbrydelse af ophold 

Hvis man af den ene eller anden grund forlader reviret før tiden, vil der ikke finde nogen form 

for tilbagebetaling sted. 

… 

Rejsegaranti 

[F] er registreret som Teknisk arrangør hos [B] under reg.nr. [xxxx] som er medlem af 

Rejsegarantifonden i Danmark og begge besidder et lovligt dansk registreret CVR.nr. 
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…” 

 

 

Klagerens medrejsende [M] har nærmere begrundet klagen i mail af 21. marts 2015 til det 

indklagede bureau og gør yderligere gældende: 

 

”…  

Indledningsvis vil jeg sige til dig, at den jagtrejse vi var på i Zimbabwe indtil videre er den 

største jagtmæssige skuffelse jeg til dato har oplevet i forhold til de penge vi har indbetalt. 

Du nævnte til mig i telefonen søndag d. 8. marts at jeg skulle gå med [Y] når [M1] havde 

skudt sin Elefant. Desværre nåede jeg aldrig dertil, men blev udstyret med en lokal mørk 

PH'er ([P]) der ingen ret havde til at påvirke afviklingen af jagten dernede overhovedet. 

Det stod mig dog lysende klart at jeg var 2. Prioritet dernede, og at det vigtigste var at [M1] 

fik skudt sin elefant. Det forstod jeg naturligvis ikke da jeg mente jeg havde betalt ligeså 

meget for min rejse som de øvrige deltagere. 

Lad mig nedenfor forsøge at redegøre for min oplevelse af rejsen i kronologisk orden: 

D. 10. Marts ankomst til Vic Falls hvor vi blev hentet af [P1] og [P2] samt nogle PH'ere. 

Indskydning af rifler sent om eftermiddagen. 

D. 11. Startede vi på recognosering i et distrikt på venstre side af Vic Falls - Bulaweyo vejen 

lidt længere ude end der hvor man svinger ind til Breakfast. Der var ikke på forhånd lavet 

noget recognosering derude da vi brugte en del tid på at fjerne gamle træer der lå over vejene 

etc. Ingen aktivitet at spore af Elefant overhovedet, og vi kørte derfor efter frokost over til 

Breakfast hvor vi brugte hele eftermiddagen på ladet af bilen på at lede efter "tracks" dog u. 

Held. 

Vi startede kl. 05.00 og var hjemme igen kl. 20.00. 

D. 12. Vi kørte igen ud til Breakfast og startede med at cruise rundt hele morgenen u. held. 

Lidt op af formiddagen fik min PH'er at vide at nogle landmænd langs grusvejen ud til Break-

fast havde fået "raidet" deres majsmarker. Vi kiggede på sporet og besluttede at gå efter den 

for at se "what it was carrying" som [P] min PH'er sagde. Vi trackede den i ca. 1 time frem til 

kl. 11.00 hvor rangeren brat stoppede op, og sagde at nu kunne vi ikke følge efter den længere 

da den var gået ud af vores block. SKUFFELSEN VAR UDTALT, og vi måtte til fods gå 1 ½ 

time tilbage til breakfast. Her fik vi en hurtig frokost og sov en time på græsplænen. Resten af 

eftermiddagen cruisede vi rundt uden at se anden aktivitet. 

Vi startede kl. 05.00 og var hjemme igen kl. 20.00 i Jafuta Lodge. Nogle af de andre var hjem-

me til frokost som jeg forstod det. 

D. 13. Skulle vi så prøve noget nyt. Vi ankom til "Sebeleko" området ude bag lufthavnen, og 

så da også en gruppe elefanter med køer, kalve, og unge tyre. Jeg fandt da vi kom tilbage om 

aftenen ud af at jeg var kommet ud i det område hvor [M1] og [P1] havde jaget de foregående 

2 dage u. Held. Det var således afprøvet må man sige. 

Til gengæld havde de så været ude og tjekke det "store spor" som jeg havde gået på dagen før 

i Breakfast. Jeg blev flintrende tosset og sagde direkte til JH, at det bare ikke var i orden, men 

det vidste JH ikke noget om før de var derude. JH gav mig helt ret i det, og sagde det direkte 

videre til I. 

Vi startede kl. 05.00 og var hjemme igen kl. 20.00 i Jafuta Lodge, mens de andre havde været 

hjemme og spise frokost. 

Nu begyndte så snakken om at der skulle skaffes dokumenter til en "særlig" elefant tyr til 

[M1], og jeg var stort set måbende men sagde ikke noget andet til JH end at jeg følte mig 

fuldstændig nedprioriteret. I brugte hele og halve dage på at skaffe dokumenter til denne 
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særlige Elefant, mens [M1] gik rundt i lejren. 

D. 14. Var jeg så tilbage i Breakfast igen. Vi fandt tidligt på morgenen i en anden majsmark et 

spor. Vi gik på sporet i 2 ½ time, da trackerne ikke kunne udrede en 360'er som elefanten 

havde lavet hvilket tog ca. ½ time. Vi fortsatte med at gå på sporet, men måtte IGEN konsta-

tere at denne Elefant havde forladt Breakfast blokken, og var gået over grænsen ind i et andet 

distrikt. 

Vi kørte herefter tilbage til Jafuta Lodge for at hente tæpper, og besluttede os for at se om de 

kom derud om natten. Vi blev derude hele natten og sov på den bare mark, blot med et tæppe 

over. 

Vi startede kl. 05.00, og var hjemme igen d. 15. marts om aftenen kl. 20.00 og hentede kun 

tæpper og proviant. Igen hyggede de andre i campen både med frokost og aftensmad og vin. 

D. 15. Efter solen var stået op kørte vi hjem til Jafuta Lodge. Ingen morgenjagt?? Vi kørte 

efter morgenmaden ud i Matetsi River området hvor [M3] bl.a. havde jaget u. held de foregå-

ende 4 dage ??? Husker jeg synes at det var noget så latterlig en jagtdag, og stemningen tryk-

kede en del i campen da der ikke var styr på dokumenterne til [M1]s elefant, og der ikke var 

skudt andet end en lille impala. VI VAR PÅ STORVILDT JAGT:-( 

Tilbage i campen kl. 22.00 da min driver [D] kun havde fået 20 liter diesel på Bilen om for-

middagen. Stod således at kiggede på stjerner med min PH'er, mens de andre spiste aftensmad 

i campen. JEG VAR RASENDE...... 

D. 16. Vi startede i Breakfast igen ????? uden at se noget. Det var vist 5 dag jeg var ude i det 

samme område, og nu skulle der til at ske noget. 

Jeg sagde til [D] at jeg gerne ville tilbage efter morgenjagten, da jeg skulle ind og downloade 

nogle e-mails. Det var første gang jeg bad om at skulle tilbage til campen, men fik ikke noget 

at vide om at der måske var planer om at vi skulle køre til Dete området om eftermiddagen. 

Var tilbage efter turen til Vic Falls kl.14.30 da vores PH'er kom 20 minutter senere til hotellet 

end aftalt da de skulle skifte bremser på bilen:-( 

Stadig ingen dokumenter til [M1]s elefant, men [M1] sagde at I havde talt om at der var 3 

andre tyre et andet sted. Jeg spurgte [M1] om hvorfor de ikke tog ud og skød en af dem, men 

fik at vide at man ventede på dokumentet til den her specielle elefant????? 

Da vi var tilbage i campen talte jeg med dig [B], og sagde jeg ikke anede hvad der skulle ske 

osv. Efter du havde talt med PH'er [P] sagde han at vi skulle køre til Dete kl. 17.00. 

Hvis jeg havde fået besked på at vi skulle køre til Dete området kunne jeg have været klar til 

dette kl. 12.00, men jeg vidste intet og fik ingen orientering. 

Vi missede derfor en aftenjagt i Dete pga. manglende planlægning. 

D. 17. Vi startede fra Ganda Lodge kl. 04.30 og cruisede rundt efter tracks. [K] havde været 

dernede et par dage før på samme revir, og informerede mig om den døde elefant som løverne 

var ved at fortære inde ved det centrale vandhul, og jo den var rigtig nok der. Der var løver og 

Gribbe over alt, men ingen friske spor af Elefanter. Vi kørte ud i udkanten af området og fandt 

et frisk spor som vi gik på 1 time. Kom frem til en forholdsvis ung tyr med begge tusk Knæk-

kede - en såkaldt non-trophy som min PH'er kaldte det. 

Undrede mig over hvorfor xxx vi skulle køre 4 - 500 km tur/retur i et område hvor [K] havde 

været. De øvrige PH'ere må da have kunne fortalt at Elefanterne var ude af reviret pga. løver. 

Vi slutter på reviret kl. 19.20 uden at have set andet. 

D. 18. Starter vi kl. 04.30 ser ingenting frem til kl. 10.00. Min PH'er får fat i en anden Ranger 

og vi krydser rundt på grænsen hele vejen på dette Nye revir, men ser ingen friske spor. 

Vi beslutter os til at køre tilbage til Jafuta, og jeg taler med dig om at jeg er skuffet over denne 

rejse da der er skudt en Bøffel i løbet af 40 jagtdage. Vi har betalt storvildt rates i 100.000 vis 

af kroner. 
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Jeg informerer dig om at jeg ønsker at tage hjem da min far er blevet indstillet af læge og 

hjemmesygeplejerske til at komme på Hospice efter 3-4 års sygdom med cancer. Vi korre-

sponderer lidt frem og tilbage pr. Sms og telefon, og du siger til mig at jeg skal få et stykke 

papir fra I hvor han skriver under på at han refunderer mit betalte depositum. 

Om eftermiddagen forklarer jeg [P4] min situation, og om aftenen engagerer [P4] sig for 

første gang i min jagt. Han siger til mig at han selv kører med ud til "breakfast" igen 

naturligvis. Der er en anden mark der er "raidet" og vi venter derude til kl. 23.00 hvor [P4] og 

min Ph’er bliver enige om at nu er det nok, og vi tager herefter tilbage til Jafuta. 

D. 19. Om morgenen taler jeg med [B] og forklarer ham situationen. [B] skriver selv et stykke 

papir, og siger at naturligvis refunderer han ikke nedlagte trofæer. Jeg taler med [P2] som 

siger at han hverken kan eller vil skrive under på noget som helst. Jeg er naturligvis skuffet 

over denne manglende opbakning set i lyset af den mildest talt dybt kritisable afvikling af 

jagten. 

[P4] tager med mig ud til Woodlands som ligger 20 minutter fra Jafuta. Det er første gang jeg 

er derude, og jeg er imponeret og den aktivitet der er af både Elefant, Bøfler og plains game. 

Vi kører lidt rundt og endelig lyder det i telefonen at [M3] på 8. dagen har skudt sit første 

stykke plains game (Zebra) - imponerende...... 

Vi kører lidt videre og der står pludselig 3 Zebraer hvor jeg skyder den ene ved at åbne døren, 

og der bliver stillet en skydestok op. Mindeværdig jagtoplevelse. 

Jeg spørger teamet om hvorfor helvede vi har kørt 200 km frem og tilbage til Breakfast så 

mange gange og har spildt jagttid på transport når der lå sådan et revir lige ude for døren. 

Svaret var at Elefanterne på woodlands var dyrere at købe ret til ift. de andre revirer???????? 

Vi dropper min zebra samme sted som hvor [M3] og [P] er ved at læsse hendes af. Jeg siger 

farvel til dem begge to. Kører tilbage til Jafuta henter mine ting, og videre til lufthavnen hvor 

jeg flyver fra Vic Falls kl. 13.15. 

…” 

 

I klagerens dagbog fremgår endvidere: 

 

”… 

Dato… Revir Resultat Bemærkning 

… 

11-mar… Længst væk  Ingen fod Eneste bil i området, intet vildt, grænser og vand- 

 (Deke) af bøffel huller gennemgået. Den lokale Game scout er  

   ikke bekendt med at vi måtte jage i området og 

   der går mindst en time bla. Med telefon kontakt  

   til hans chef inden der må køres ind i området. 

 

 Distrikt 55 Ingen fod I området med en anden jæger, grænser og vand- 

  af bøffel hul gennemgået. Der var umiddelbart ingen  

   Game Scout klar til vores bil, så ventetid. 

 

 Matetsi River Ingen fod I området med 2 andre jægere 

  af bøffel 

 

12-mar… Matetsi River Ingen fod Kørt rundt til middag uden at se fod af bøffel. 

  af bøffel   
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 Distrikt 55 Ingen fod Kørt rundt fra kl. 14 til mørke uden at se fod af 

  af bøffel bøffel. 

 

13-mar… Matetsi River Ingen fod Udelukken gået efter plaingame. Ph’er udtaler at 

  af bøffel det er meningsløst at jage bøffel da der endnu  

   ikke er set fod eller andet der viser der er bøffel  

   i området. 

   Female bushbuk og impale, set fra bil. 

 

14-mar… Dete (X) Fod af bøf- Afgang fra Jafuta forsinket 1 time grundet mang- 

  fel. 2 dg.  lende planlægning. Min vanlige PH’er var fra- 

  gammelt valgt og blev i lejren. Jagt 2 timer – 1 med [M2], 

en 

   Bil og en PH’er på turen. 

 

15-mar… Dete (X) Ingen fod Jagt 2-1 med [M2], en bil og en PH. Forladt i 

bush- 

  af bøffel en fra 9 til 11.30 (2,5 time), afhentning af burger? 

   Kørt ca. 400 km. 

 

16-mar… Matetsi River Ingen fod Brugt 1,5 time på bilskifte med [M], på trods af  

  af bøffel anden aftale. Tjekket grænser og vandhuller. 

    

17-mar… Matetsi River Ingen fod Tjekket grænser og vandhuller til kl. 13. 

  af bøffel 

 

 Woodland Ingen fod På fod af bøffel, udbryder fra tidligere påskudt 

  af bøffel flok, udelukkende hundyr. Brugt tid på starthjælp 

   til [M2] bil. 

  

18-mar… Woodland Første gang På fod af bøffel, den eneste flok vi så på turen. 

  der er fod Så udelukkende hundyr med kalve og enkelte  

  af bøffel tyre. Jagten slutter kl. 12 da dyr nærmer sig skel 

   mod nabo. 

 

 Woodland  Fra kl. 14.30 til mørke, forsøger på flok fra for- 

   middag. Ingen kontakte med bøffel. 

 

19-mar… Fridag  [K] ingen jagt. Øvrige på jagt: [M3] og [M] 

skyder  

   zebra. 

 

20-mar… Fiskedag  Der skal ikke betales for PH ved fiskeri, fiskedag 

   er aftalt hjemmefra. 

…” 

 

I brev af 29. april 2015 til bureauet anfører klageren og dennes medrejsende bl.a.: 
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”… 

Med henvisning til løbende mailkorrespondance, vores indsigelser til [P2] under turen samt 

vores møde d. 28. ved [M3] og [M1]. Præciseres det så vi undgår enhver misforståelse: 

Der blev på mødet ikke fremlagt noget der kan få os til at frafalde tidligere fremsendte økono-

miske krav. Es kommentarer må stå for hans egen regning og der er flere steder hvor de ikke 

stemmer overens med sandheden. [P2] der var med under hele vores ophold og kan bekræfte 

vores daglige beklagelser. 

Vores indbetalinger til klientkonto ved Adv. […] er uretmæssigt hævet og sendt til E. (det er 

en overtrædelse af vedtægter omkring behandling af betroede midler) 

Vi har som tidligere nævnt handlet med [F] og hvordan I forvalter økonomien i turen er os 

uvedkommende. 

Beløb for ikke nedlagt vildt skal refunderes NU. 

Beløb iht. Opgørelse af 25. marts skal tilbagebetales NU 

Generelle betingelser er aldrig fremlagt ved indgåelse af aftale og din henvisning til hjemme-

siden kan ikke være gældende da denne først er kommet op at køre efter vi har indgået aftale 

og indbetalt for rejsen. Som det fremgår af jeres pressemeddelelse går hjemmesiden i luften d. 

1. februar 2015! 

Vi ser frem til at få sagen lukket og forventer at modtage de nævnte beløb inden udgangen af 

uge 19. såfremt dette ikke overholdes vil der blive taget yderligere skridt for afklaring. 

…” 

 

I brev af 16. juni 2015 til bureauet gør klagerens advokat bl.a. gældende: 

 

”… 

Herudover er jeg af mine klienter blevet gjort opmærksom på, at den af J nedlagte elefant er 

blevet anvist - og afregnet - som en "trophy" elefant til USD 15.000. Det har imidlertid vist 

sig, at elefanten til trods for den udtrykkelige anvisning heraf, var en "non-trophy" elefant, og 

som følge heraf skal afregnes som en sådan (USD 3.000). 

…” 

 

I mail af 6. juli 2015 til Ankenævnet anfører klageren endvidere: 

 

”… 

Mail fra vores første kontakt til[F], her bliver der givet udtryk for at der er styr på tingene. 

Den positive og overbevisende tone i mail var gennemgående på det efterfølgende møde hvor 

vi blev stillet i udsigt at alt kørte helt professionelt og at alle deres samarbejdspartnere havde 

styr på turen. Vi blev lovet at de folk der stod for den praktiske jagt var velforberedte og be-

kendt med jagtområderne. Det kunne under jagten konstateres at flere af folkene aldrig havde 

jaget i området (flere var freelance) og vi så ikke spor fra at der havde været nogen form for 

forberedelse på vores jagt i områderne. De bilspor vi satte var de første. 

…”  

 

I mail af 30. september 2015 til Ankenævnet gør klagerens medrejsende [M3] yderligere gældende: 

 

”… 

[M1] og jeg har ikke ført dagbog over turen. 

Vores generelle opfattelse af turen var dårlig organisering og en masse aftaler, som ikke var 

på plads. Specielt, som tidligere nævnt, mundede det ud i, at [M1] mistede 2 jagtdage, hvor 
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han sad hjemme i campen, mens der blev forhandlet om afskydningen af elefant. Heraf kravet 

fra [M1] om tilbagebetaling af 2 x daily rate. 

Vi har samme opfattelse af turen som [M] og [K]. Vi har selvfølgelig ikke oplevet helt det 

samme, da vi har gået hver for sig på jagterne, men problemstillingerne er overordnet de 

samme - masser af spildtid, ingen vildt og dårlig organisering. 

…” 

 

I mail af 6. oktober 2015 til Ankenævnet gør klagerens medrejsende [M2] endelig gældende: 

 

”… 

Jeg havde hjemmefra bestilt en bøffel og derefter ville jeg gerne skyde forskellige arter af 

"plaingame vildt". Jeg gik efter Kudu, Vandbuk, Duicker, Bushbuck, Impala, Elan m.m. men 

måtte skuffet konstatere at efter 10 dages jagt kun fik mulighed for at skyde impala. 

P.g.a. mangel på andre muligheder endte jeg med at nedlægge 3 impalaer som stort set var 

identiske i størrelse. Da jeg skød nr. 2 og 3 blev jeg hver gang bedyret at de var større end den 

første men det var ikke tilfældet. Det positive for mig var at jeg efter 2 dages jagt på en flok 

bøfler fik nedlagt en som den eneste af 4 jægere som ville nedlægge bøffel. De øvrige dage så 

jeg ingen bøfler overhovedet. 

Dette var min første tur til Afrika, modsat de øvrige deltagere, så jeg havde svært ved at sam-

menligne med noget men mit indtryk er at [F] har solgt en rejse som på forhånd var dømt til at 

mislykkes. Mange ting var ikke forberedt og organiseret ordentligt hjemmefra og vi brugte 

megen tid på at tingene blev organiseret løbende. Jeg havde tillige 2 jagtdage sammen med 

[K], hvor vi delte bil og PH'er. 

…” 

 

Klageren og dennes medrejsende har yderligere begrundet klagen i mails af 6. juli, 22. august, 29. 

september, 8.-9. oktober 2015 og 4. januar 2016 til Ankenævnet. 

 

 

Bureauet har inden ankenævnsbehandlingen tilbudt en tilbagebetaling på i alt 27.690 USD, men 

klageren og dennes medrejsende stiller sig ikke tilfreds hermed. 

 

Klageren og dennes medrejsende kræver kompensation på 20.350 USD og tilbagebetaling af 

depositum for ikke nedlagt vildt på 36.340 USD svarende til i alt 53.690 USD. 

 

 

Bureauet gør i mail af 22. marts 2015 til klagerens medrejsende [M] bl.a. gældende: 

 

”…  

Jeg henviser lige til vores tlf. samtale lørdag 21.3.2015 samt nedenstående mail modtaget fra 

dig, omkring din jagtoplevelse i Zimbabwe her i marts 2015. 

Du var samtidig helt enig med mig, at jeg skal lige skulle have et fuldt overblik over hele jagt-

forløbet, hvilket også er en forudsætning for at vi kan behandle nedenstående. 

Jeg vil selvfølgelig vende denne mail med samtlige implicerede Outfittere/PH som jeg møder 

om et par dage, samt min partner […], for at høre deres udlægning. Herefter aftales videre for-

løb. 

Det er også korrekt, at vi har sms sammen og talt sammen nogle gange pr/mobil, men det er 

ikke korrekt at jeg sagde som du skriver: 
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"Vi korresponderer lidt frem og tilbage pr. Sms og telefon, og du siger til mig at jeg skal få et 

stykke papir fra [B] hvor han skriver under på at han refunderer mit betalte depositum."  

Hvad jeg gjorde var at jeg henviste dig til vores generelle betingelser/klage på stedet til [B] 

som jeg så ville behandle, når jeg havde et overblik over hele jagtforløbet. Det var så her jeg 

blev lidt skuffet over du truede mig på tlf, velvidende at jeg er i Danmark og du er i Zimbab-

we, og jeg ikke kan gøre så meget fra DK selvom jeg forsøgte på bedste vis at hjælpe dig ved 

at forsøge at korrespondere via sms/tlf med de ansvarlige Outfittere/PH - dog uden så meget 

held, grundet den dårlige forbindelse, og modtagelse af email når man er i bushen, hvilket du 

selv oplevede et par gange, blot for at høre hvordan jagten forløb. 

…” 

 

I mail af 7. maj 2015 til klageren og dennes medrejsende gør bureauet endvidere gældende: 

 

”… 

[F] har nu sammen med sine samarbejdspartnere gennemgået ovenstående jagtforløb, og 

finder ikke der er grundlag for at refundere yderligere beløb, end det i vedhæftede opgørelse. 

[F] er klar over at der i samme periode har været frustrationer omkring oplevelsen af ”for lidt 

vildt” - og meget kørsel for at finde de rigtige dyr og spor, men grundet tidspunktet i valgte at 

jage, samt det at i allerede inden jagten blev gjort opmærksom på, at tidspunktet ikke var det 

rette, og det kunne blive meget vanskeligt grundet bushen var meget tæt og tyk, blev det til 

trods herfor besluttet at gennemføre rejsen. Den meget kørsel sker jo som i er bekendt med i 

forbindelse med søgning efter de rette dyr og spor, og da jagtblokkene som i jager i er meget 

store, er denne kørsel en del af jagten. 

Det viste sig også det var meget vanskeligt, trods en meget stor indsats fra de forskellige Out-

fittere og PH m.m., som gjorde alt hvad der var muligt for at efterkomme jeres ønsker rent 

jagtmæssigt. 

Inden jagten blev aftalt, fik i samtidig valget at komme til Bulawayo, hvor vi mente chancerne 

var bedre. Dette afslog i, og fastholdt jagten skulle gennemføres tæt ved Victoria Falls, på det 

af jer fastsatte tidspunkt. 

Jagt er jagt, og med de vanskeligheder der nu engang følger med når man jager i Zimbabwe på 

et tidspunkt som normalt ikke er gunstig, som stadigvæk er plaget af meget krybskytteri, fat-

tigdom m.m., og som i allerede er bekendt med, idet i tidligere har jaget i Zimbabwe med 

andre Outfittere på samme tidspunkt, og hvor i ikke fik nedlagt Big Five som i oplyste, mener 

vi at den vedhæftede opgørelse er korrekt. 

[F] skal naturligvis beklage at jagtudbyttet ikke indfriede forventningerne, men jagt på den 

frie vildtbane indebærer altid en naturlig risiko for dette, idet dyrene af mange forskellige 

årsager migrerer mellem de forskellige jagtområder. Hvis man vil være mere sikker i forhold 

til jagtudbytte skal man ikke vælge den frie vildtbane i Zimbabwe, men måske vælge en 

koncessionsjagt i Sydafrika. 

…” 

 

I mail af 19. november 2015 til Ankenævnet anfører arrangøren bl.a.: 

 

”…  

[B] kan ikke anerkende, at vi måtte være arrangør af den pågældende rejse efter Lov om 

Pakkerejser. En henvisning i et sæt almindelige betingelser, hvor det fremgår at [B] er teknisk 

arrangør i forhold til garantistillelse overfor Rejsegarantifonden, kan ikke ændre ved dette. 

Vi må derfor anmode at sagen bliver afvist for hvad angår [B]. 



11 
  

…” 

 

[F], kurator i [F’s] konkursbo og [B] har yderligere kommenteret klagen i mail af 29. april til 

klageren og mails af 23. og 30. november samt 1. og 3. december 2015 til Ankenævnet. 

 

Klageren har i mail af 29. november 2015 til Ankenævnet kommenteret ovenstående mail fra 

arrangøren og anfører yderligere: 

 

”… 

Det tekniske samarbejde mellem [F]og [B] fremgår ikke udelukkende af "et sæt almindelige 

betingelser". Som det fremgår af medsendte mail fra DJA har [B] opsagt samarbejdet 16. juni. 

Samarbejdet har desuden været offentliggjort på DJA's hjemmeside. En henvendelse til [DJA] 

kan bekræfte dette. 

Medlemskab af DJA er betinget af et medlemskab i rejsegarantifonden. 

[F's] formidling af flybilletter, resulterede i vores betaling direkte til [B], er udelukkende 

betinget af det tekniske samarbejder. Samarbejdet og aftale nr. er oplyst af [F’s] mails ved 

flere lejligheder og rigtigheden af dette har vi fundet dokumenteret i ovenstående. 

Med baggrund i ovenstående mener vi ikke at [B] ikke [kan] afvise at være part i sagen som 

[B] skriver i bilag P-A. 

…” 

 

Det er Ankenævnet bekendt, at det indklagede bureau, [F], den 21. september 2015 er taget under 

konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens skifteret. 

 

 

Ankenævnets afgørelse 

 

Vedrørende det af klageren fremsatte krav: 

 

Bureauet har erkendt, at klageren og dennes medrejsende skal have tilbagebetalt depositum for ikke 

nedlagt vildt, som blev forudbetalt inden afrejse svarende til to bøfler, en elefant samt forudbetaling 

af nedlagt vildt ved almindelig jagt svarende til i alt 30.440 USD.  

 

Ankenævnet lægger således som sagen er forlagt til grund, at den elefant, som klagerens 

medrejsende [M1] nedlagde, ikke var en trofæ elefant. Da klagerens medrejsende [M1] havde 

indbetalt 15.000 USD i depositum for en trofæ elefant, finder Ankenævnet, at klagerens 

medrejsende [M1] er berettiget til tilbagebetaling af 8.600 USD i henhold til bureauets prisliste over 

trofæer.  

 

På denne baggrund finder Ankenævnet, at klageren og dennes medrejsende er berettiget til tilbage-

betaling af modværdien i danske kroner af i alt 39.040 USD. 

 

Herfra fratrækkes modværdien i danske kroner af i alt 3.950 USD i trofæafgift for tre impalaer og to 

zebraer, som klagerens medrejsende [M3], [M] og [M2] nedlagde på jagtrejsen. 

 

Ankenævnet lægger endvidere til grund, at klageren og dennes medrejsende [M2] afholdte to 

jagtdage, hvor de var to jægere med en professionel jæger, og ikke en rejsende pr. professionelle 
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jæger, som bestilt, at der forud for jagten ikke var udført den lovede forberedelse, og at de 

professionelle jægere ikke var bekendte med områderne. 

 

Rejsen har derfor været behæftet med mangler, der berettiger klageren og dennes medrejsende til et 

nedslag i rejsens pris. 

 

Nedslaget fastsættes efter en samlet vurdering skønsmæssigt til i alt 25.000 kr.  

 

I nedslaget er fratrukket modværdien i danske kroner af 300 USD, der er betaling for 2 personer, 

der har afholdt fiskeri.  

 

Ankenævnet finder endvidere, at klageren ikke har godtgjort, at der manglede vildt til afskydning, 

samt at planlægningen i øvrigt og servicen under opholdet var utilfredsstillende. Ankenævnet kan 

derfor ikke imødekomme klagerens krav vedrørende disse klagepunkter. 

 

Ankenævnet finder ikke, at klagerens medrejsende [M] med rette havde kunnet forvente at få til-

bagebetalt den daglige rate, da han, pga. sygdom i familien, rejste hjem torsdag den 19. marts 2015. 

 

Da det ikke fremgår af det accepterede tilbud, finder Ankenævnet, at klageren og dennes 

medrejsende [M3] ikke med rette havde kunnet forvente at få tilbagebetalt prisen for jagtdagene 

eller de professionelle jægere ved afholdelse af fiskedage i stedet for jagtdage. På denne baggrund 

finder Ankenævnet endelig, at jagtrejsen på dette punkt har været afholdt i overensstemmelse med 

aftalegrundlaget.  

 

Vedrørende spørgsmålet om hæftelse over for klageren: 

 

Efter lov om en rejsegarantifond § 8, stk. 2, jf. § 2, stk. 1, må rejseudbydere af pakkerejser kun 

udbyde og sælge rejseydelser, såfremt de er registreret i Rejsegarantifonden og herunder stiller 

garanti over for Fonden.   

 

På tidspunktet for aftaleindgåelsen forelå en standardformidleraftale mellem [B] som rejseudbyder 

og [F] som formidler, hvilket er omtalt i [FS´s] generelle betingelser. 

 

Efter Rejsegarantifondens standardaftale om fuldmagt til udbud og salg af pakkerejser, punkt 2.2. 

og 2.3. skal formidleren udbyde og sælge pakkerejser i rejseudbyderens navn jf. lovens § 3, stk. 2, 

og formidleren skal kun være registreret i Fonden, hvis formidleren tillægger rejseudbyderens 

produkt et eller flere elementer (fx guide, udflugt, indkvartering eller andet) eller driver virksomhed 

som rejseudbyder. Det fremgår videre af aftalen punkt 5.2, at kunden kan støtte ret på formidlerens 

fuldmagt indtil fuldmagten er tilbagekaldt. 

 

Det fremgår af vejledning til standardaftalen blandt andet, at: ”…kunden kan i overensstemmelse 

med almindelige fuldmagtsregler sædvanligvis støtte ret på deres aftale med formidleren direkte 

over for rejseudbyderen, selvom den købte pakkerejse ikke udbydes af rejseudbyderen. Det gælder 

dog ikke, hvis kunden indså eller burde indse, at formidleren handlede uden for fuldmagten. 

 

Det er som anført rejseudbyderens ansvar at føre behørig kontrol med formidlerens overholdelse af 

standardaftalen…” 
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Det følger af aftalelovens § 11, stk. 1, at har fuldmægtigen ([F]) ved retshandlens foretagelse 

handlet i strid med fuldmagtsgivers ([B’s]) forskrifter, er retshandlen ikke bindende for denne, 

såfremt tredjemand (klageren) indså eller burde indse, at fuldmægtigen således overskred sin 

beføjelse. 

 

3 medlemmer (Ankenævnets formand og Forbrugerrådet Tænk) finder, at klageren ved indgåelsen 

af aftalen om køb af en pakkerejse på markedsvilkår ikke burde have indset, at [F] overtrådte 

betingelserne i den indgåede formidleraftale, da klageren ikke har haft kendskab til aftalens 

nærmere indhold. Klageren havde forud for aftaleindgåelsen blot fået oplyst, at [F] havde et 

samarbejde med [B], der var registreret i Rejsegarantifonden, hvilke registrering [F] henviste til. På 

denne baggrund anser disse medlemmer såvel [F] som [B] for at være aftalepart over for klageren. 

 

2 medlemmer (Danmarks Rejsebureau Forening og Rejsearrangører i Danmark) finder, at [B] ikke 

kan anses for at være arrangør efter lov om pakkerejser, da [F] har overtrådt betingelserne i den 

indgåede formidleraftale, og da kunden burde have indset dette, da betalingen til [B] udelukkende 

omfattede flybilletter. 

 

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. 

 

Ifølge § 28 i pakkerejseloven hæfter salgsbureauet og arrangøren solidarisk for det beløb der tilken-

des klageren. 

 

Ankenævnet har herved ikke taget stilling til, hvilket af de to selskaber, der hæfter endeligt for 

klagerens krav. 

 

Da klageren har fået medhold, skal bureauet betale sagsomkostninger til Ankenævnet, jf. vedtæg-

ternes § 24. 

 

Sagsomkostningsbeløbet fastsættes til 2.300 kr. (sagskategori 2). 

 

Hvis beløbet ikke betales inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse, er der i medfør af §§ 

10 og 11 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige udpantningsret herfor. 

 

Efter stemmeflertallet  

b e s t e m m e s : 
 

[F]og [B] skal en for begge og begge for en inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse 

betale 25.000 kr. og modværdien i danske kroner af 35.090 USD til klageren samt renter fra den 5. 

november 2015. Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlåns-

rente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende år med et tillæg på 8 %. 

 

Endvidere skal [F]og [B] ligeledes in solidum inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på 

2.300 kr. til Ankenævnet. 

 

Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. 

 

Mikael Kragh 

Formand 


