
 

     

                                                    

ERBJUDANDE 

DOVHJORT HANNE/INGA TROFÉER JAKT IN EN JAKTKLUBB NÄRA POZNAŃ 

 
DATUM 
Oktober 2018  
(3 dagars jakt, 3 dagars boende, 6 utgångar)  
 
VILT 
Dovhjort hannar (vildsvin också möjliga) 
 
 
JAKTMARK 
Jaktklubb nära Poznań 
 Område: 7.900 hektar / 1.900 skog, 
 Jaktplan: 63 dovhjortar (23 hannar); 210 vildsvin. 

 
ORGANISERING  
3 dagar individuell jakt/jägare…….........................419 € 

 organisering av en 3 dagars jakt, 
 en assisterande polsk jägare 1:1, 
 förberedning av troféer, 
 eftersök på skadeskjutet vilt, 
 3 dagars boende (dubbelrum) 
 3 måltider om dagen, läskedrycker ingår 
 voucher, registrering,  
 jaktrapport och beräkning 

 

TRANSPORT 

Under 3 dagars jakt/jägare (2 utgångar/dag)…..…...150 € 

Betalas i kontater till assisterande polsk jägare direkt efter 
jakten. 

 

DOVHJORT HANNE 
 
Avgift för skjutning: 
Enligt vikten av horn med en skalle, näs-, nack- och övre käkben, 
24 timmar efter förberedningen. 
 
 

upp till 1,49 kg 359 
 
 

1,50  till 2,49 kg 399 
+ 2,59 EUR för varje 
0,01kg över 1,5 kg 

2,50 till 2,99 kg 659 
+ 4,29 EUR för varje 
0,01kg över 2,5 kg 

3,00 kg och mer 869 
+ 10,99 EUR för varje 
0,01kg över 3 kg 

skadeskjuten hanne 349 
 
 

rå/kid 99 
avgift för skjutning 
eller skadeskjuten 

 
KRONHJORT 
 

hind/kalv 99 
avgift för skjutning 
eller skadeskjuten 

 
RÅDJUR (exkl. råbockar) 
 

rådjur  
rå/kid 

49 
avgift för skjutning eller 
skadeskjuten rå 

 
 
 
 
Fk/ls 

 BOENDE: 
Hotell “Raut” i Kicin 

 

 
 
Extra kostnader (om det beställs): 
 extra dag av boende……………..…..............79 € 
 enkel rum (dag/jägare)……...…..………....…19 € 
 flåning/stycke……………..…..………..….....129 € 
 förberedning av betar mindre än mm/stycke..39 € 
 en ledsagare under jakten/dag..................….39 € 
 frakt av troféer/stycke kg……..……...………..39 €  

 

 
 
 
 
VILDSVIN - TROFÉ 
Enligt längden av underbetar (båda betarnas genomsnittliga längd, 
mäts längs kurvans utsida). 

140 mm till 159 mm 379 
 
 

160 mm till 199 mm 419 
+11,50 € för varje 1 mm över 
160 mm 

200 mm och mer 869 
+13,99 €  för varje 1 mm över 
200 mm 

Viktig 
Om jägaren tar vildsvinets hela huvud, räknas avgiften för skjutning 
enligt regeln att den synliga delen av betar utgör en tredjedel av 
den totala längden av betar. 
 

VILDSVIN  
MED BETAR MINDRE ÄN 140 MM 
Avgift för skjutning  
Enligt kroppens vikt efter passning:: 

mindre än 29,99 kg 89 

30,00 till 39,99 kg  139 

40,00 till 49,99 kg  169 

50,00 till 69,99 kg  229 

70,00 kg och mer 339 

sugga (70,00 kg och mer) 399 

skadeskjutet vildsvin 139 
 

 
 

 


