
 

 
 

PRISLISTE TILBUD 
HJORTEJAGT I NÆRHEDEN AF TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 

 
DATO 
September 2019  

(3 dages jagt, 3 dages ophold, den første udgang om 
aftenen på ankomstdagen, den sidste udgang om morgenen 
på afrejsedagen). 
 
VILDT 

Hjorte, vildsvin også mulige 
 
JAGTREVIR 
Jagtforeningen i nærheden af Trzcińsko - Zdrój  

Areal: 17.400 hektarer/3.000 hektarer skov;  
Afskydningsplan: 89 kronhjorte, 430 vildsvin;  
 
ORGANISERING 

3 dages jagt / 3 dages ophold / jæger……..............419 € 

 3 dages organisering af jagten, 
 forsyning af en polsk jæger som medhjælper 1:1 
 præparation af trofæerne 
 efterfsøgning af et anskudt dyr 
 3 overnatniger (dobbeltværelse) 
 morgenmad, middagsmad og sandwicher til aftensmad 

(ikke-alkoholiske drikkevarer under måltiderne) 
 voucher, registrering, jagtprotokol og beregning 

 
TRANSPORT 

under 4 dages jagt / jæger……………………….……180 € 
 
DEN HELE BETALING FOR JAGTEN SKAL BETALES I 
KONTANT LIGE EFTER JAGTEN.  

 
EKSTRA OMKOSTNINGER (i tilfælde af bestilling): 
- tillæg ved indkvartering på et enkeltværelse................…19 € 
- indkvatering for ledsager /pr. dag....................................79 €  
- ekstra jagddag med indkvatering………........................199 € 
- hver ledsager under jagten (pr.dag)................................39 € 
- afskinding til medaljon/ pr. stk.…..…...…..………...……129 € 
vildsvin……………………..……….......……….....……prisliste 
- levering af trofæer / hvert kilo……………………….........39 € 

INDKVARTERING: 

Skovfogedhus i Trzcińsko Zdrój                    

      
 

 
 

 
 

 

 

KRONVILDT 
Afhængig af vægten af gevir sammem med kranium, næseben 
og nakkeben samt overkæbens ben. Vægten måles 24 timer 
efter præparation. 

Op til 1,99 kg 329  

2,00  til 2,49 kg 579  

2,50 til 2,99 kg 679  

3,00 til 3,49 kg 799  

3,50 til 4,99 kg 849 
+ 1,25 € for hver 10 g 
over 3,50 kg 

5,00 til 5,99 kg  1039 
+ 3,00 € for hver 10 g 
over  5,00 kg 

6,00 til 6,99 kg 1336 
+ 4,55 €  for hver 10 g 
over 6,00 kg 

7,00 til 7,99 kg 1789 
+ 8,99 €  for hver 10 kg 
over 7,00 kg 

8,00 kg og over 2699 
+ 12,99 €  for hver 10 g 
over 8,00 kg 

Anskudt 459  

Hind/kalv 99 
Pris fo skudt eller 
anskudt  

 

VILDSVIN 
Afhængig af længden af tænderne (gennemsnittet af de to 
tænderslængde, måles langs periferien af buen) 

140 mm til 159 
mm 

379 
 
 

160 mm til 199 
mm 

419 
+11,50 € for hver 1 
mm over 160 mm 

over 200 mm 869 
+13,99 €  for hver 1 
mm over 200 mm 

 
Hvis kortere end140 mm, afhængig af vægt af kroppen 
efter udtagning af indvolde: 

Mindre end 29,99 kg 89 

30,00 til 39,99 kg  139 

40,00 til 49,99 kg  169 

50,00 til 69,99 kg  249 

Mere end 70,00 kg  339 

So (mere end 70,00 kg) 399 

Anskudt vildsvin 139 
 

wg 

 

 


