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Dåhjortejagt på Szarak Mieleszyn 
 

Szarak er beliggende lidt nordøst for Poznan ca. 230 km fra 

grænseovergangen Frankfurt/Oder – de 170 km er på 

motorvej. 

Jagtklubben Szarak råder over 10.200 ha heraf 3.000 ha 

skov. 

Indkvartering vil være privat pension. 

Der kan forventes dåhjorte i størrelsen 2-3 kg dog skydes der 

også hjorte på 3,5 kg hvert år. 

Vi har i 6 dåhjorte til afskydning for 3-4 jægere i oktober 

2019. 

 

Prisliste arrangement 

 

4 dages jagt ophold i dobbelt værelse 

4 dages jagt 8 pürsch 

Engelsk/tysktalende tolk 

Guidning 1-1 

Præparation af trofæer 

Pris pr. jæger dkr 4.995,- 

 

Ikke inkluderet 

 

Afskydning efter nedenstående prisliste 

Voucher adm dkr. 400,- pr. jæger. 

Evt. enkeltværelse dkr. 150,- pr. døgn 

Kørsel i revir 30 euro pr pürsch 

 

Ved booking af rejsen betales depositum på kr. 3.000,- pr. jæger. Rejsen er først booket når depositum er betalt. 

Restbeløb og trofædepositum (kr. 4.500,- pr. dåhjort) betales senest 45 dage før afrejse. Slutregning foregår efter 

hjemkomst fra rejsen. Se endvidere vores hjemmeside www.lbjagtrejser.dk for vores rejsebetingelser 

. 
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Dåvildt 

Dåvildt gevir vægt, hel afkogt kr.  kr. pr. 10 gram over 

Spidshjort og hjort op til 1,49 kg 3695  

fra 1,50 til 2,49 kg  3695 +23,00 over 1,5 kg 

fra 2,50 til 2,99 kg 5995 +34,00 over 2,5 kg 

fra 3,00 kg og mere 7695 +99,00 over 3,0 kg 

Anskudt, ikke fundet hjort 3695  

Då og kalv 695   

 

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 

 

Rå/lam  390   
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