PRISLISTE TILBUD
BUKKEJAGT I STATSREVIRET I NÆRHEDEN AF ROŻNIATY
JAGTDATO:

INDKVARTERING:

Brunst 2019
3 dages jagt (6 udgange), 3 dages ophold
den første udgang om aftenen på ankomstdagen,den
sidste udgang om morgenen på afrejsedagen

Skovfogedshus

JAGTREVIR:
Statsreviret i nærheden af Rożniaty,
hvor man kan forvente middelstærke, stærke og
medaljebukke.
Areal: 7.400 hektarer / 1.600 hektarer af skov
Afskydningsplan: 60 bukke, 230 vildsvin

ORGANISERING:
3 dages jagt / 3 dages ophold / 1 jæger:…449 €







3 dages organisering af jagten,
forsyning af en polsk jæger som medhjælper 1:1,
præparation af trofæer,
3 dages indkvartering på hotellet – dobbeltværelse
(ankomst den første jagtdag om aftenenen, afrejse
den sidste jagtdag om morgenen)
3 x morgenmad, middagsmad, sandwicher til
aftensmad (ikke-alkoholiske drikkevarer under
måltiderne)
voucher, registrering, jagtprotokol og beregning

EKSTRA OMKOSTNINGER:
(i tilfælde af bestilling)








vildsvin……………..........................efter prisliste
tillæg ved indkvartering på et enkeltværelse
(dag/person)...................................................19 €
ekstra overnatning (dag/jæger)…...................79 €
præparation
af
vildsvinets
tænder,
hvis
gennemsnitet af de to tænders længde er kortere
end 140mm/stk...............................................29 €
hver ledsagende person under jagt/dag.........39 €
levering af frofæer/hvert kilo...........................39 €

TRANSPORT:
Under jagten/ (2 udgange per dag)...….......................1€/km
skal betales kontant til den polske jæger lige efter jagten

BUKKE
Afhængig af vægten af gevir sammem med kranium, næseog nakkeben samt kæbens ben. Der trækkes 90 g fra
vægten, som måles 24 timer efter præparation.
op til 149 g

79 €

150 til 299 g

159 €

300 til 349 g

249 €

350 til 399 g

479 €

400 g - over

879 €

Anskudt råbuk

229 €

VILDSVIN
MED TÆNDER KORTERE END 140 MM
+ 0,60 EUR per hvert 1 g
over 150g
+ 4,79 EUR per hvert 1 g
over 300g
+ 8,20 EUR per hvert 1 g
over 350g
+ 9,49 EUR per hvert 1 g
over 400g

Afhængig af vægt af kroppen, efter udtagning af indvolde
Op til 29,99 kg
89
30,00 til 39,99 kg

149

40,00 til 49,99 kg

169

50,00 til 69,99 kg

249

over 70,00 kg

339

sø (70,00 kg and over)

649

Anskudt vildsvin

169

Vigtig information:
Tager en jæger det hele hoved af vildsvinet, beregnes
prisen efter den følgende regel: den synlige del af tænder
udgør en tredjedel af hele længden af tænderne.

MED TÆNDER PÅ 140 MM OG LÆNGERE
Afhængig af længden af tænderne (gennemsnittet af de to
tænders længde, måles langs periferien af buen)
140 mm til 159
432
mm
160 mm til 199
+12,85 € for hvert 1
460
mm
mm over 160 mm
+15,68 € for hvert
200 mm og over
974
1 mm over 200 mm
wg

