
 
 

 
ERBJUDANDE 

VILDSVIN JAKT VID FULLMÅNE 
I EN JAKTKLUBB NÄRA CHOJNA 

 
DATUM: 
Jakt vid fullmåne  2018  
(3 jaktdagar, 3 dagars boende) 
 

VILT: 
vildsvin, kronhjortar (exkl. hjortar), rovdjur 
 

JAKTMARK:  
Jaktklubb nära Chojna (50 km till den tyska gränsen i 

Kołbaskowo) 
 
Jaktområde: 14.700 ha/3.800 skog; 
Jaktplan: 610 vildsvin 

 

ORGANISERING: 
3 jaktdagar/ 3 dagars boende/ jägare……….419 € 
 organisering av en 3 dagars jakt 
 en assisterande polsk jägare tillhandahålls 1:1 
 förberedning av trofeer 
 boende i ett dubbelrum på hotellet (ankomst på den 

första jaktdagen på kvällen, avresa efter sista jakten 
på morgonen) 

 frukost, middag och smörgåsar efter kvällsjakter 
(kaffe, te och läskedrycker under måltider ingår) 

 voucher, registrering, jaktrapport och beräkning 

BOENDE:  

Hotell Premier Cru i Chojna 

 
 

EXTRA KOSTNADER (om det behövs och beställs): 

- tillägg för bokat enkelrum………….………..………...19 € 
- boende för ledsagare/dag............. .……………….....69 €  
- varje ledsagare under jakten/dag………………….....39 € 
- skinn (rå)/kg……………..……….…………...……….....6 € 
- förberedning av betar mindre än 140 m...………..….39 € 
- tolk /hela gruppen/dag………………...………..........100 € 
- tolk (boende)............................…….………………….69 € 
- frakt av trofeer/per kilo.....……………………......……39 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TRANSPORT: 
under jakten / 3 dagar / jägare (2 utgångar om 

dagen)....................................................………....150 € 

betalas till assisterande polsk jägare direct efter jakten. 

 
KRONHJORT (exkl. hjortar) 
Avgift för skjutning 

Hind/kalv 99 
Avgift för skjutning eller 
skadeskjuten 

 

 
 

 
ks 

              
 
VILDSVIN - TROFÉ 
Avgift för skjutning 
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 INGEN TROFÉ 
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 

  
 

 

 


