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Jagten på den majestætiske kronhjort i dennes brunst
periode, er noget enhver riffeljæger burde unde sig selv
mindst én gang i sit jægerliv.
Uanset om man er på jagt efter den kæmpestore
hjort, eller om man vælger en mindre hjort, så kan
oplevelserne være kæmpestore i denne periode.
Perioden strækker sig som regel fra ca. 8 - 10 september
og ca. 3 uger frem til omkring udgangen af september.
Hvornår brunsten topper i det enkelte område, afhænger
meget af vejr og vind og ikke mindst hvor reviret ligger
geografisk.
Når du vælger at gå på jagt efter prisliste, betaler du for
vægten af det afkogte trofæ, ud fra en prisliste.

Jagten

• 4 jagtdage
• 8 pürsch
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Prisen inkluderer
•
•
•
•
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4 dages ophold med fuld forplejning
Engelsk/tysk talende tolk
Trofærengøring
Guide 1-1

Ikke inkluderet i prisen

• Trofæafgift på nedlagte kronhjorte,
afregnes efter gældende prisliste
• Voucher/adm. 400 kr. pr. jæger
• Kørsel i revir, ca. 30 euro pr. pürsch
(betales direkte til guiden)
• Vildsvin afregnes efter gældende prisliste
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Info om turen!

Når man først har oplevet denne meget spændende
og intense jagt form, så forstår man for alvor, hvorfor
kronhjorten kaldes skovens konge.
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Samtidig er man ikke et sekund i tvivl om, at hver enkelt
hjort selv mener, at han er kongen af det område, han
har valgt at herske over.
De største hjorte skydes normalt i central og øst polen,
dog er der ingen regler uden undtagelser.
Indimellem oplever vi også, at der pludselig bliver skudt
ganske kapitale hjorte i de revirer, hvor vi ellers normalt
ser hjorte op omkring de 7 kg.
Disse revirer overrasker os ind i mellem, men bestemt
også dem selv når de så pludselig leverer en hjort
på 9 kg + .
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Dette er det fascinerende ved hjortejagten, da det er
jagten hvor alt kan ske.

Hvordan foregår turen?

Jagten foregår som anstands jagt og pürsch jagt, hvor
der ofte bruges rigtig meget tid på at lytte til hjortenes
brølen.
Her ud fra prøver guiderne, at lægge sig fast på hvilken
hjort man skal prøve, at pürsche sig ind på skudhold af.
Dette er dog ingen let opgave, da hjortene som regel er
omgivet af en del hinder og kalve som er meget vågne og
agtpågivende.
Det bevirker at man somme tider kommer til, at skulle
skyde på lidt længere hold.
Når alt dette er sagt, så håber vi det har fanget din
interesse, og vi står altid klar til at hjælpe dig med, at
planlægge den næste jagtrejse.
Vi fra B og H Jagtrejser vil ønske jer knæk og bræk.

Trofæpriser
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- JÆGEREN I FOKUS

Kronvildt

Pris pr. stk.

Spidshjort under 25 cm. afskydning
eller anskydning

155 euro

Spids hjort over 25 cm

330 euro

Hjort op til 2,00 kg

335 euro

Hjort fra 2,01kg og op til 2,49 kg

579 euro

Hjort fra 2,50 kg og op til 2,99 kg

755 euro

Hjort fra 3,00 kg og op til 3,49 kg

839 euro

Hjort fra 3,50 kg og op til 4,99 kg

988 euro + 0,85 euro pr. 10 g over 3,50 kg

Hjort fra 5,00 kg og op til 5,99 kg

1130 euro + 3,25 euro pr. 10 g over 5,00 kg

Hjort fra 6,00 kg og op til 6,99 kg

1457 euro + 4,65 euro pr 10 g over 6,00 kg

Hjort fra 7,00 kg og op til 7,99 kg

1980 euro + 9,25 euro pr. 10 g over 7,00 kg

Hjort fra 8,00 kg og op efter

3080 euro + 12,15 euro pr. 10 g over 8,00 kg

Anskydning af en Hjort

560 euro

Afskydning eller anskydning af hind
eller kalv

78 euro

Vildsvin

Pris pr. stk.

Til 29,99 kg

85 euro

Fra 30 – 49,99 kg

147 euro

Fra 50 – 79,99 kg

239 euro

Fra 80 – og op efter

347 euro

Vildsvin so fra 70 kg og op efter

359 euro

Anskydning af vildsvin

98,00 euro.

Jagttiden på kronvildt er:
Kronhjort fra 21/08 og til udgangen af februar
Kronhind fra 1/9 – 15/1
Kronkalv fra 1/9 og til udgangen af februar

