
 

 

 
 

FASTPRIS ERBJUDANDE 
 

OM EN 3 DAGARS DREVJAKT I EN JAKTKLUBB NÄRA SZCZECIN 
(FÖR MIN. 16 JÄGARE) 

 
DATUM: 
7-11 December 2018  

(3 dagars jakt, 4 dagars boende) 
 
VILT: 

vildsvin, kronhjort, rådjur (exkl. råbock) 
 
JAKTMARK:  

Jaktklubb nära Szczecin (100 km från tyska gränsen) 
 
Jaktområde: 20.300 ha/ 7.900 ha skog 
 
Jaktplan: 187  kronhjortar, 540 vidlsvin, 166 rådjur (exkl. 
råbockar) 
 

 BOENDE:  

Hotell Świętoborzec i Łobez 

        
 

FASTPRIS: 1999 Euro / 
Fastpriset innehåller: 

 organisering av en 3 dagars jakt 

 1 hjort upp till 5 kg om dagen för hela gruppen 

 vildsvin och andra vilt: kronhjort - hind & kalv, 

rådjur- rå & kid, räv  

 4 dagars boende (dubbelrum) 

 helpension (frukost x3, varm måltid under 

jakten, varm middag x3 med läskedrycker 

under måltider) 

 transport under jakten 

 drevkarlar och jakthundar tillhandahålls 

 eftersök på skadeskjutet vilt 

 förberedning av trofeer 

 en erfaren tolk tillhandahålls 

 administrationskostnader,registrering, voucher. 

 

HJORT – PRISLISTA 
Avgift för skjutning 
Enligt vikten av horn med en skalle, näs-, nack- och övre 
käkben, 24 timmar efter förberedningen. 
 

upp till 1,99 kg 329  

2,00  till 2,49 kg 579  

2,50 till 2,99 kg 679  

3,00 till 3,49 kg 799  

3,50 till 4,99 kg 849 
+ 1,25 € för varje 10g 
över 3,50 kg 

5,00 till 5,99 kg  1039 
+ 3,00 € för varje 10g 
över 5,00 kg 

6,00 till 6,99 kg 1336 
+ 4,59 €  för varje 10g 
över 6,00 kg 

7,00 till 7,99 kg 1789 
+ 8,99 €  för varje 10g 
över 7,00 kg 

8,00 kg och mer 2699 
+ 12,99 €  för varje 10g 
över 8,00 kg 

skadeskjuten hjort 459  

 

 

 

Regler för fastpriset:  

 Fastpriset är uppfyllt när 3 st vilt/1 jägare/3 jaktdagar. 

Ett stycke vilt är lika med 3 skott. 

 Ifall genomsnittet för antalet vilt ärm mindre än 2,99 

st vilt/1 jägare/3 jaktdagar ska fastpriset minskas 

med 300 Euro för hela jakten/jägare. 

 Ifall antalet vilt är 3,90 – 4,49 st /1 jägare /3 jaktdagar 

ska jaktklubben ta betalt 50 Euro/dag/ jägare som ett 

extra belopp  

 Ifall antalet vilt är 4,50 st och mer /1 jägare /3 

jaktdagar ska jaktklubben ta betalt 75 Euro/dag/ 

jägare som ett extra belopp. 

 

Extra kostnader över fastpriset (om det behövs 

/beställs): 

 hjort över 5,00 kg – halva priset från prislistan. 

Exempel: när en hjort väger 7 kg krävs det ett extra 

belopp på 894,50 € (1789/2)  

 en hjort över fastpriset – avgift från prislistan (se 

nedan) 

 flåning för medaljong/st – 99 Euro, 

 förberedning av betar/st – 19 Euro 

 en ledsagare under jakten /dag – 49 Euro 

 boende för ledsagare i dubbelrum/dag – 79 Euro 

 tillägg för bokat enkelrum/ dag - 19 Euro     
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