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Dåhjort på Pusztavacs  
 
På statsreviret Pusztavacs kan vi tilbyde jagt på dåhjort 
jf. nedenstående.  
Navn: Pusztavacs.  
Størrelse: 9.000 ha hvoraf 90 % er blandet skov af eg, 
gran, acacie og poppel i et fladt landskab. I området 
findes et regnet område på 500 ha med udfordrende 
jagt. På den frie vildbane kan man forvente dåhjorte 
trofæer på 2-4 kg og i hegnet 2-5 kg. 
Årlig afskydning: På terrænet nedlægges årligt både 

dåvildt, råvildt og vildsvin. 
Placering: 70 km sydøst for Budapest.  
Indkvartering: I en moderne og komfortabel jagthytte. 
Dåhjortejagt: Mellem 10.-25. oktober 2017 (brunst). 
 
Prisliste arrangement (v. min. 3 jægere): 
3 dages jagt (6 pürsch) 
3 dages ophold i dobbeltværelse med helpension 
Guidning 1:1 
Trofæpreparation 
Pris pr. jæger dkr.  5.995,- 
 
Ikke inkluderet:  
Transport DK-Ungarn t/r 
Transfere lufthavn-revir t/r, 500,- pr. jæger 
Obligatorisk jagttilladelse og –forsikring, 500,- 
Trofæevaluering, 35 euro pr. hjort 
Kørsel på reviret, 20 euro/pürsch/jæger 
Tolk, 150 euro/dag/gruppe (valgfrit) 
Afskydning efter nedenstående prisliste 
Hjemsendelse af trofæer 
Drikkepenge  
Evt. behov for schweisshund, 50 Euro 
 
Tilbuddet er baseret på ankomst til Budapest om morgenen og første pürsch om aftenen på 
ankomstdagen. Jagt morgen og aften på dag 2 og 3, samt jagt om morgenen på dag 4 og hjemrejse 
efter morgenmad. 
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Dåvildt                   

Dåvildt gevir vægt, hel afkogt kr.   kr. pr. 10 gram over 
til  1,99  kg  2.475

fra  2,00  til  2,49  kg  4.661
fra  2,50  til  2,99  kg  6.518 +68 over 2,5 kg 
fra  3,00  til  3,49  kg  9.611 +91 over 3 kg 
fra  3,50  til  3,99  kg  13.943 +190 over 3,5 kg 
fra  4,00  til  4,49  kg  23.018 +289 over 4 kg 
fra  4,50  til  4,99  kg  37.043 +635 over 4,5 kg 
fra  5,00  kg og mere  70.125 +743 over 5 kg 
Anskydning 50 % af estimeret størrelse 
Trofæerne vejes 24 timer efter afkogning inklusiv overkæben. 
 
 
Då/kalv, kr. 990,- (anskydning kr. 700,-) 
So, kr. 2.400,-  überlaufer, kr. 1.100,-  smågris, kr. 600,- (anskydning 50 % af pris). 
 
Ved booking af rejsen betales depositum på kr. 7.500,- pr. jæger. Rejsen er først booket når depositum er betalt. 
Restbeløb betales senest 45 dage før afrejse. Slutregning foregår efter hjemkomst fra rejsen. Se endvidere vores 
hjemmeside www.lbjagtrejser.dk for vores rejsebetingelser. 
 

Med venlig hilsen 

 
LB Jagtrejser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


