
KAPITALE DÅHJORTE PÅKAPITALE DÅHJORTE PÅ
LÁBOD LÁBOD 

Høj succesrate og virkelig kapitale trofæer. I dette område er det ikke udsædvanligt, at der bliver nedlagt

dåhjorte på over 4 kg. Kort fortalt, er dette stedet hvis du går målrettet efter kapitale trofæer.

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk form Indkvartering i lodge Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Kapitale dåhjorte på Lábod Kapitale dåhjorte på Lábod 

HØJDEPUNKTER

Området er kendt for sine kapitale trofæer
Stor bestand af dåvildt, kronvildt, vildsvin, muflon
og rådyr
Et af Ungarns største professionelt drevet
jagtområder på i alt 104.000 hektar
Professionel og stram vildtforvaltning
Området råder over i alt 11 fantastiske
jagtindkvarteringer

Overblik

Høj succesrate og virkelig kapitale trofæer. I dette område
er det ikke udsædvanligt, at der bliver nedlagt dåhjorte på
over 4 kg. Kort fortalt, er dette stedet hvis du går målrettet
efter kapitale trofæer.

Revir

Skovdistriktet er bestående af i alt 8 jagtområder og er
beliggende i det sydvestlige hjørne af Ungarn.
Sammenlagt er området et af Ungarns største på i alt
104.000 hektar, hvilke er beliggende i Somogy County,
som betegnes som en af Ungarns mest vildtrige regioner
overhovedet. Der er 8 adskilte jagtdistrikter på området,
hvor alle af de store europæiske vildtarter er
hjemmehørende – herunder kronvildt, dåvildt, muflon,
vildsvin og råvildt.

Det største jagtområde ved navn Lábod er på
imponerende 48.200 hektar og huser en af Ungarns
største fritlevende bestande af dåvildt. Her kan man opleve
en intens brunstjagt på dåhjort i oktober, hvor skoven er
fuld af gryntende dåhjorte dagen lang. Samtidig er
kvaliteten af vildtbestanden helt i top og den yderst
professionelle og stramme forvaltning sikrer fremragende
genetik og trofækvalitet.

Alle områderne huser fremragende bestande af dåvildt og
der nedlægges årligt et passende antal hjorte samt dåer
og kalve, som er forudbestemt i forhold til en fastsat
afskydningsplan. Grundet områdets enorme størrelse, er
det ikke noget problem og organisere individuelle jagter for
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større grupper op mod 8-10 jægere. De tilknyttede
jagtguider har stor erfaring inden for hjortejagt og kan
vurdere trofæstørrelsen meget præcist.

Prissikkerhed

De kapitale ungarske hjortetrofæer er i sagens natur
eftertragtede blandt europæiske jægere og jagten kan
derfor ikke ligefrem siges at være billige. Til gengæld
opererer man i Ungarn med et enestående system som
sikrer, at jægeren kun skal betale for sit trofæ, hvis det
falder inden for +/- 15% af den i forvejen aftalte
trofæstørrelse.

Det er simpelthen jagtførerens ansvar at vurdere trofæet
korrekt inden for denne marginal. Tager han alligevel fejl, er
det jægerens ret at efterlade trofæet på reviret uden
beregning, eller vælge og betale hvad det koster hvis
trofæet f.eks. er større end beregnet - en god sikkerhed
mod budgetoverskridelser.

Indkvartering

Området råder over i alt 11 fantastiske jagtindkvarteringer,
som alle kan opfylde selv de højeste forventninger. Alle
indkvarteringer har tilknyttet et professionelt personale, som
står for madlavning, rengøring, service mm. Indkvarteringen
hvor vores jæger skal indkvarteres, bestemmes ud fra
hvilke jagtområder man skal jage i, så man har de mest
optimale betingelser for køreafstande. Det vil være muligt
og bo i dobbelt- eller enkeltværelser.
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OPHOLDOPHOLD

LabodLabod

Området råder over i alt 11 fantastiske jagtindkvarteringer, som
alle kan opfylde selv de højeste forventninger. Alle indkvarteringer
har tilknyttet et professionelt personale, som står for madlavning,
rengøring, service mm. Indkvarteringen hvor vores jæger skal
indkvarteres, bestemmes ud fra hvilke jagtområder man skal jage
i, så man har de mest optimale betingelser for køreafstande. Det
vil være muligt og bo i dobbelt- eller enkeltværelser.
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REVIRREVIR

Skovdistriktet LabodSkovdistriktet Labod

Skovdistriktet er bestående af i alt 8 jagtområder og er beliggende
i det sydvestlige hjørne af Ungarn. Sammenlagt er området et af
Ungarns største på i alt 104.000 hektar, hvilke er beliggende i
Somogy County, som betegnes som en af Ungarns mest vildtrige
regioner overhovedet. Der er 8 adskilte jagtdistrikter på området,
hvor alle af de store europæiske vildtarter er hjemmehørende –
herunder kronvildt, dåvildt, muflon, vildsvin og råvildt.

Det største jagtområde ved navn Lábod er på imponerende
48.200 hektar og huser en af Ungarns største fritlevende
bestande af dåvildt. Her kan man opleve en intens brunstjagt på
dåhjort i oktober, hvor skoven er fuld af gryntende dåhjorte dagen
lang. Samtidig er kvaliteten af vildtbestanden helt i top og den
yderst professionelle og stramme forvaltning sikrer fremragende
genetik og trofækvalitet.

Alle områderne huser fremragende bestande af dåvildt og der
nedlægges årligt et passende antal hjorte samt dåer og kalve,
som er forudbestemt i forhold til en fastsat afskydningsplan.
Grundet områdets enorme størrelse, er det ikke noget problem og
organisere individuelle jagter for større grupper op mod 8-10

jægere. De tilknyttede jagtguider har stor erfaring inden for
hjortejagt og kan vurdere trofæstørrelsen meget præcist.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

4 dages ophold i førsteklasses jagtlodge inkl.

helpension

3 dages dåhjortejagt med egen jagtfører (6 outings)

Ungarsk jagttegn og jagtforsikring

Alle gebyrer og licenser

Transport til og fra Ungarn

Transport til og fra lufthavnen (Lejebil eller transfer)

Kørsel i reviret, € 1,10 pr. km, men der vil kun være

begrænset kørsel

Trofædepositum (50% af ønskede trofæstørrelse)

Tillæg for enkeltværelse pr. nat pr. person: kr. 150,-

Endelig afregning af nedlagt vildt efter gældende

prisliste

Opmåling af medaljetrofæer, EUR 30,- pr. stk.

(obligatorisk)

Drikkevarer og snacks (kan købes i indkvarteringen)

Drikkepenge til jagtguider mm.

EU-ansvarsforsikring kr. 59,- (obligatorisk)

Alt som ikke er nævnt under prisen inkluderer
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Trofæprisliste

DÅHJORT - GEVIRVÆGT 

Spidshjort DKK 1.795,-

Op til 1,99 kg DKK 4.950,-

2,00 – 2,49 kg DKK 8.995,-

2,50 – 2,99 kg DKK 11.695,- + DKK 72,00,- pr. 10 gram over 2,50 kg

3,00 – 3,49 kg DKK 15.295,- + DKK 126,00,- pr. 10 gram over 3,00 kg

3,50 – 3,99 kg DKK 21.595,- + DKK 268,00,- pr. 10 gr. over 3,50 kg

4,00 – 4,49 kg DKK 34.995,- + DKK 500,00,- pr. 10 gr. over 4,00 kg

Fra 4,50 kg DKK 59.995,- + DKK 640,00,- pr. 10 gram over 4,50 kg

Då/kalv DKK 995,-

OBS: Ved abnorme trofæer lægges der 20% oveni trofæprisen!

Anskydning = 50% af trofæstørrelse anslået af jagtføreren

Trofæregulering:

Iht. ungarsk jagtlov skal man acceptere at nedlægge et trofæ, der kan afvige op til 15% til hver side af den ønskede trofæstørrelse.

Dette bedømmes med ret stor sikkerhed af jagtføreren. Såfremt du derfor skyder et trofæ, der er over 15% større eller mindre end det

du skriftligt har anmodet om at skyde, kan du vælge ikke acceptere/hjemtage den.

 

VILDSVIN

Keiler (Længde på tænder)

14 – 15,99 cm DKK 6.295,-

16 – 17,99 cm DKK 8.995,-

18 – 19,99 cm DKK 12.595,-

20 – 21,99 cm DKK 17.995,-

Fra 22,00 cm DKK 21.595,-

Anskydning DKK 3.500,-

Vildsvin (brækket vægt) 

Op til 19 kg DKK 850,-

Fra 20-49 kg DKK 1.995,-

Fra 50 kg DKK 3.995,-

Anskydning DKK 995,-

Alt nedlagt vildt afregnes til Diana Jagtrejser efter hjemkomst

HAR DU
SPØRGSMÅL?

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 7



VILDTARTERVILDTARTER

Kapitale dåhjorte på Lábod Kapitale dåhjorte på Lábod 

Dåhjort/Dåvildt (Europa)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Vildsvin (Europa)
Kronhjort/Kronvildt

(Europa)
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Om osOm os

Limpopo Travel & Diana Jagtrejser

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

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

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

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

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

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

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

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

kunder med sig ind i vor virksomhed.

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

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

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.

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

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

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

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde

af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

tilfælde af, at noget som helst går skævt.
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