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Drivjagt på OHZ Manowo + nabo revir 
 
3 dages drivjagt på OHZ Manowo + nabo revir. 
Disse revirer har en årlig afskydning af over 400 
vildsvin, 60 kronhjorte, 140 hinder/kalve samt 250 
stk. råvildt. 
Reviret er beliggende ca. 15 km sydøst for Koszalin 
(ca. 200 km fra Gdansk). 
Reviret råder over 15.000 ha hvoraf ca. 50 % er 
skov. 
Der vil være afskydning af min. 6 kronhjorte 

hinder/kalve, vildsvin og rå/lam. 

Jagten skal afholdes i perioden 4.-6. januar 2018 

Indkvartering: Statsrevirets jagtlodge kat. S 

 

Fastprisarrangement: dkr.  13.495,- pr. jæger 

    

Prisen inkluderer: 

� Alle svin, keilere op til 16 cm.  

� 6 kronhjorte op til 5 kg. 

� Hinder/kalve og råer/lam. (rå/lam tæller som 

0,5 stk vildt) 

� 6-10 drev pr. dag inklusive drivere og hunde.  

� Al transport under jagten. 

� Preparation af trofæer. 

� Fuld kost og logi – frokost i skoven. 

� Engelsk eller tysk talende tolk. 

� 3 dages jagt inkl. 4 dages ophold med 

helpension 
 

� Prisen er baseret på 37-48 stk. vildt eller min. 180 skud ved 15 jægere. 

� Er der nedlagt 24-36 stk. vildt og mindre end 180 skud ved 15 jægere vil der være 

en tilbagebetaling på dkr. 1.000,- pr. jæger og er der skudt mindre end 17 stk. vildt 

og mindre end 130 skud afregnes turen efter prisliste (dkr. 6.495,- + nedlagt vildt 

efter prisliste). 

� Anskudt vildt tæller som nedlagt vildt. 

Tillæg:  

- Ved hjorte inkl. i fastprisen over 5 kg afregnes de ekstra gram med 50 % af prislisten. 

- Keiler over 16 cm afregnes mm over 16 cm med dkr. 85,- pr. mm. 

- Hvis der nedlægges 49-58 stk. vildt de 3 jagtdage, vil der være et tillæg på dkr 1.200,- pr. 

jæger. 

- Hvis der nedlægges over 58 stk. vildt vil tillægget være dkr. 2.450,- pr. jæger. 

- Evt. ekstra hjorte, ud over dem som prisen inkluderer, afregnes efter prisliste. 
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- Voucher/adm dkr. 400,- pr. jæger. 

 

   Med venlig hilsen 

 
 

 

 

 

 
Tilbuddet 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.  

 

 

 

 

 

 


