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Drivjagt på Jurand Slawno 
 
 
Vi samler et drivjagtshold og kører med bus til Polen. I 
bussen er der to drivjagtshold der skal bo og jage på to 
forskellige revirer. På holdet deltager rejseleder fra LB 
Jagtrejser.  
Placering: Ved Koszalin, ca. 175 km fra grænseovergangen 
Stettin. 
Antal jægere: Max. 16 jægere. 
Tidspunkt: 3 dages jagt 3-4-5. januar 2017. Med ankomst 
til aftensmad mandag den 2. januar 2017 og afrejse den 5. 
januar efter jagt, parade, protokol og aftensmad.  
Til afskydning: Min. 3 kronhjorte, ubegrænset vildsvin, 
hind, kalv, rå og lam ifølge afskydningsplanen. Vi 
opfordrer til at der skydes i fælles pulje uden hjorte og 
fredet råbuk. 
Årlig afskydning på reviret: 50 kronhjorte, 70 hind/kalv, 
500 vildsvin og 300 stk. råvildt 12 dåhjorte samt 20 
dåer/kalve. 
Indkvartering: Hotel 
Prisliste arrangement pr. jæger.         5.995,- dkr. 
     
Prisen inkluderer: 

 7-10 drev pr. dag inklusiv drivere og hunde. 
 3 dages jagt 3 dages ophold i dobbeltværelse 
 Al transport under jagten.  
 Preparation af trofæer. 
 Fuld kost og logi – frokost i skoven.  
 Engelsk eller tysk talende tolk. 

 
Ikke indkluderet.  

 Evt. enkeltværelse 150,- dkr. pr. døgn 
 Afskydning efter nedenstående prisliste 
 Drikkepenge. 
 Evt. fredet vildt efter gældende polsk lov 

 
Tilbudet er baseret på ankomst til aftensmad dagen før første jagtdag og afrejse efter aftensmad 
sidste jagtdag. Der laves fælles bustransport fra Jylland hvilket afregnes med kr. 1.450,- der betales 
kontant i bussen. Inkluderet i denne pris er morgenmad, kaffe og frokost i bussen samt drikkevarer 
(øl og sodavand) til alle under hele opholdet.  
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Rå/lam  390  
 

Kronvildt 
Kronvildt gevir vægt, hel afkogt kr. kr. pr. 10 gram over
Spidshjort op til 25 cm stænger 1200
Hjort op til 1,99 kg 2935
fra 2,00 til 2,49 kg  5139
fra 2,50 til 2,99 kg 6289 +8,34 over 2,50 kg
fra 3,00 til 3,49 kg 6706 +12,35 over 3,00 kg
fra 3,50 til 4,99 kg 7969 +8,65 over 3,50 kg
fra 5,00 til 5,99 kg 9266 +28,35 over 5,00 kg
fra 6,00 til 6,99 kg 12100 +43,00 over 6,00 kg
fra 7,00 til 7,99 kg 16400 +85,95 over 7,00 kg
fra 8,00 og mere 24990 +93,00 over 8,00 kg
Anskudt, ikke fundet hjort 3895
Hind og kalv 675  
 

Vildsvin 
Keiler tandlængde* kr. kr. pr. mm over
fra 14,00 til 15,99 cm 3684 +38,45 pr. mm. over 14,00 cm
fra 16,00 til 19,99 cm 4558 +102,50 pr. mm. over 16,00 cm
Fra 20,00 cm og over 8660 +120,00 pr. mm over 20,00 cm
 
Unggrise, smågrise og keiler op til 14 cm tænder  
Op til 29,99 kg 850
fra 30,0 til 39,99 kg 1296
fra 40,0 til 49,99 kg 1443
fra 50,0 til 59,99 kg 2152
fra 60,0 til 69,99 kg 2362
fra 70,0 til 79,99 kg 3250
Søer over 80 kg 
Anskydning 

3590
850  

* Tændernes længde opmåles som de 2 nederstes gennemsnitslængde, målt på tændernes yderside.  
 
 

Dåvildt 
Dåvildt gevir vægt, hel afkogt kr.  kr. pr. 10 gram over
Hjort til 1,49 kg 3423
fra 1,50 til 2,49 kg  3507 +23,18 over 1,5 kg
fra 2,50 til 2,99 kg 5825 +23,66 over 2,5 kg
fra 3,00 kg og mere 7008 +92,40 over 3,0 kg
Anskudt, ikke fundet hjort 3295
Då og kalv 575  
 
   Med venlig hilsen 

Brian Vels, LB Jagtrejser 
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