HUNDYRSJAGT I
TUCHOLA

Hundyrsjagt på mindre statsrevir med hyggelig indkvartering midt i reviret. Reviret er beliggende i det
nordvestlige Polen. Mulighed for afskydning af råvildt, kronvildt, vildsvin og lidt dåvildt. Professionel
jagtorganisation på reviret.

Jagten kan udføres af alle

Der påkræves ikke god
fysisk form

Indkvartering i hytte

Pürschjagt

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jagtrejser.dk | info@diana.dk

Selektions-/hundyrsjagt

Hundyrsjagt i Tuchola
HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Hundyrsjagt i Polen

HØJDEPUNKTER

At liste sig på skudhold af en rudel kronhinder er alt andet
end let. Der er altid et par vagtsomme øjne og ører iblandt
dem. Når det lykkes, er følelsen af jagtmæssig succes
total…. Hvis flest mulige jagtoplevelser til færrest mulige
penge er målet, så er de polske efterårsjagter på hundyr
og kalve/lam et rigtigt godt bud på det perfekte
jagtrejsearrangement.

4.298 hektar stort revir
Årlig afskudsplan: 80 vildsvin, 30 stk. kronvildt, 6
stk. dåvildt, 40 stk. råvildt
Hyggelig indkvartering beliggende midt i reviret

Det er en væsentlig del af vildtforvaltningen at afskyde
hundyr og lam/kalve hvert eneste år. En stor andel af disse
nedlægges på individuel jagt. Jagtformen er i kraft af
særdeles rimelige afskydningsafgifter billig, men
udfordringen i at overliste de vagtsomme hinder er i reglen
mindst lige så stor som udfordringen i at nedlægge en
brølende hjort under en trofæjagt. Du får altså meget jagt
for pengene, og du kan desuden få lov til at købe og
hjemtage dit kød til særdeles rimelige priser. Det giver
jagten en helt anden dimension at kunne servere resultatet
af anstrengelserne for sine gæster!
Vi råder over en bred vifte af de absolut bedste
statskovsrevirer i det vestlige Polen, som alle kan tilbyde
hundyrsjagt i topkvalitet. Statskovsrevirerne har nogle
veluddannede, erfarne og ansvarsbevidste jagtførere, som
hver især råder over deres eget område på revirerne,
hvilket de kender så godt som deres egen bukselomme.
Jagten foregår oftest som pürschjagt eller som
anstandsjagt fra skydetårne, der er placeret optimalt i
forhold til vildtets færden på reviret. Der jages to gange om
dagen, fra tidlig morgen før solopgang og igen
eftermiddag/aften omkring solnedgang. Uanset hvilket
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tidspunkt man vælger at fastlægge sin hundyrsjagt, vil det
altid være muligt at kombinere jagten med jagt på vildsvin
tidligt på morgenen eller sent på aftenen, hvor vildsvinene
er mest aktive.
Mange jægere vender ofte tilbage på hundyrsjagt med et
par gode kammerater. Det er en god tradition, som for
rimelige penge skærper evnerne som jæger!
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OPHOLD
OPHOLD

Ophold - Tuchola
Indkvarteringen finder sted i dejlig skovfogedbolig hos
jagtførsteren Jan Piatkowski og hans hustru. Opholdet er
klassificeret i kategori ”S”. Der er en rigtig hyggelig opholdsstue,
4 dobbeltværelser og et enkeltværelse, alle med egne toilet- og
badeværelser. Der er adgang til køleskab og 1 aflåst garage. Der
er mulighed for kanosejlads på Brda i flotte omgivelser. Der er WiFi (ikke stabilt) og mobildækning.
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PARTNER
PARTNER

RDLP Torun
Vi har arbejdet sammen med statsskovvæsnet i Torun –
Regionalna Dyrekcja Lasów Panstwowych we Toruniu, eller i
daglig tale RDLP Torun – de sidste 21 år, og før det arbejdede
Wilson Jagtrejser (som jo senere blev Diana) sammen med nogle
af revirerne. Vort samarbejde omfatter 8 statsrevirer, og vi har
mangeårige kontrakter med alle 8 revirer. På resten (= 19) af
RDLP Toruns i alt 27 oberførsterier er jagten lagt ud til forskellige
polske jagtforeninger. Nogle af revirerne ligger i ”Bory Tucholski”
– Polens største skovkompleks.

– og ikke på hoteller inde i byerne. Vore kunder får hermed den
komplette oplevelse. Vildtet kan som oftest tages med tilbage
til indkvarteringen og glæden deles med ens jagtkammerater,
der blæses ofte over vildtet, og på nogle af revirerne kan man
ligge i sin seng om natten og høre kronhjortene brøle udenfor i
brunsten i september.
En jagt på et af vore statsrevirer under RDLP Torun er helt
klart et sikkert valg!

Fælles for vore statsrevirer under RDLP Torun, som blev
grundlagt i 1925 og dermed er en af Polens ældste
statsskovvæsener, er en god, professionel og stabil
vildtforvaltning, hvor revirerne har hver deres speciale. Nogle af
dem udmærker sig ved en fantastisk kronhjortejagt, andre ved
efterårets kombijagter, og andre igen ved meget velorganiserede
drivjagter – og nogle af revirerne kan bare det hele. Alt dette er
nærmere beskrevet under det enkelte revir og uddybes naturligvis
gerne via telefon eller mail.
Indkvarteringen på statsrevirerne finder normalt sted i jagtområdet
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REVIR
REVIR

Tuchola
Statsreviret Tuchola er et lille men rigtig dejligt revir på i alt 4.298
ha, hvoraf de 2.453 ha er skov, mens de resterende 1.845 ha er
landbrugsarealer, enge og vådområder. Skoven består først og
fremmest af nåleskov (95%) med spredte indslag af eg og birk.
Området er fladt til let kuperet. Floden Brda løber gennem reviret.
Tuchola råder over 48 hochstande og hochsitze samt 10
foderpladser. Der er mulighed for spændende pürschjagt fra
hestevogn under forudsætning af, at det bestilles i forvejen. Der
kan jage fra 3-5 jægere ad gangen, afhængig af vildtart og
jagtform.

Tuchola ligger 275 km fra grænseovergangen Kolbaskowo syd
for Szczecin, 5 km fra Tuchola, 50 km fra Swiecie og 60 km fra
Bydgoszcz, som er de nærmeste større byer, og 130 km fra
Gdansk, som er den nærmeste internationale lufthavn.
Forventet køretid fra den dansk-tyske grænse er 8-9 timer.
Forventet køretid fra Rostock er ca. 6 timer.

På reviret findes der både råvildt, kronvildt, vildsvin samt lidt
dåvildt. Der nedlægges hvert år 20 bukke, hvoraf de fleste ligger
mellem 200-300 gram, men der nedlægges også bukke på over
300 gram. Den årlige kronhjortekvote er på 8 hjorte – langt de
fleste med en trofævægt på 4-5 kg, men trofæer over 6 kg
forekommer dog hvert år. Der nedlægges årligt 1-2 dåhjorte, som
med fordel kan jages i kombination med jagt på hundyr og
vildsvin. Der er en fin bestand af vildsvin på Tuchola, og disse
jages både på individuelle jagter sæsonen igennem og på
kombijagter i efteråret og vinteren.
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Pris og info på din rejse
Specifikation af priser

Priser
Beskrivelse

Mulige indlogeringsdatoer

Pris fra (pr. person)

Prisliste: 3 dages jagtophold (ekskl. ophold kat.
”S” DKK 600,-)

10. januar 2023 - 13. januar 2023

4.995,00,- Kr.

Prisen inkluderer

Prisen inkluderer ikke

3 dages ophold med helpension

Endelig afregning af nedlagt vildt

3 dages hundyrsjagt med egen jagtfører (6 pürsch)

Kørsel under jagten, PLN 280,- pr. jæger/dag

Mulighed for afskydning af kronhinder/-kalve, råer og

Tillæg for ophold kategori ”S” DKK 200,- pr.

lam, dåer og kalve samt vildsvin

person/dag

Tolk

Ekstra jagtdag DKK 1.650,-

Alle gebyrer og licenser

Ophold uden jagt/ledsager voksen, pr. dag DKK 795,Ophold uden jagt/ledsager 5-12 år, pr. dag DKK 530,Tillæg for enkeltværelse pr. jæger/dag DKK 150,EU-ansvarsforsikring DKK 59,- (obligatorisk)
Rejseforsikring
Afbestillingsforsikring
Drikkepenge
Indkøb af kød:
Kronvildt/dåvildt, DKK 34,- pr. kg.
Vildsvin, DKK 18,- pr. kg.
Råvildt, DKK 49,Indkøb af rå skind:
- Hele dyret, DKK 35,- pr. kg.
- Til hovedmontering, DKK 190,- pr. kg.
Indkøb af skind, ræv/mårhund DKK 220,-
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Trofæprisliste
Dåer/kalve

DKK 775,-

Råer/lam

DKK 400,-

Hinder/kalve

DKK 775,-

Også mulighed for afskydning af vildsvin iht. følgende prisliste:
VILDSVIN:
Keiler:
140 mm - 159 mm

DKK 3.800,-

160 mm – 199 mm

DKK 5.000,- + DKK 125,00 pr. mm over 160 mm

200 mm og derover

DKK 10.000,- + DKK 203,00 pr. mm over 201 mm

Afskydningsafgiften for keiler under 140 mm samt for unggrise og smågrise beregnes efter vægt og udgør:
Smågrise og unggrise:
Op til 29,99 kg

DKK

30-59,99 kg

DKK 1.520,-

760,-

Fra 60 kg og op

DKK 3.000,-

Anskydning

DKK

1.270,-

Kurs pr. 15/1-2022
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VILDTARTER
VILDTARTER

Hundyrsjagt i Tuchola

Kronhjort/Kronvildt
(Europa)

Hundyr

Dåhjort/Dåvildt (Europa)

Vildsvin (Europa)

Buk/Råbuk/Råvildt/Rådyr
(Europa)
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Om os

Limpopo Travel & Diana Jagtrejser
Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

arrangementer, der ikke afvikles som lovet, og det er som

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

regel først når det går galt, at det går op for den uheldige

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

I årene, der er gået, er virksomheden vokset sig til at være

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

en 40 lande og kunder fra hele verden. Dette har kun

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

sætter en stor ære i, at en væsentlig del af vore kunder er

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

stamkunder, som ofte rejser med os, og som trækker nye

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

kunder med sig ind i vor virksomhed.

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde
af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

netop nu. Et mylder af små og mellemstore bureauer har vi

tilfælde af, at noget som helst går skævt.

altid haft på jagtrejsemarkedet, men i de senere år har
internettet for alvor åbnet for direkte bookinger og
arrangementer via mere eller mindre gennemsigtige
”formidlere” og udenlandske bureauer.
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