
KRONHJORTEJAGT IKRONHJORTEJAGT I
JAWORJAWOR

Jawor har en rigtig god brunstjagt på kronhjort med en del stærke hjorte på paraden. Der jages i naturskønt

lettere kuperet terræn. Dejlig indkvartering beliggende i reviret.

Jagten kan udføres af alle Der påkræves ikke god
fysisk form

Indkvartering i hytte Anstandsjagt Pürschjagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Kronhjortejagt i JaworKronhjortejagt i Jawor

HØJDEPUNKTER

10.229 hektar stort revir
Kuperet terræn på dele af reviret (op til 600
m.o.h.) – også en god bestand af muflon
Årlig afskudsplan: 215 stk. kronvildt – heraf 48
hjorte
Gennemsnittet af nedlagte brunsthjorte ligger på
mellem 5-7 kg i gevirvægt
Indkvartering af rigtig god standard hos
jagtførsteren i reviret. Moderne faciliteter

Kronhjortejagt i Polen

Det er forbundet med stor jægermæssig prestige at
nedlægge en moden kronhjort, og sådan har det været til
alle tider! Kronhjorten er den ubestridte konge af Europas
vildt – det trofæ som alle europæiske jægere brænder
mest for at hænge på deres væg.  Har man én gang
oplevet hjortenes brunst for fuld udblæsning, forstår man
hvorfor. Kronhjorten er kraftfuld, graciøs - tilmed
majestætisk – og klart det mest imponerende dyr i vore
skove. Selvfølgelig skal man som europæisk riffeljæger
prøve kræfter med dette vildt – gerne flere gange!

Vi råder over en bred vifte af de absolut bedste
statskovsrevirer i det vestlige Polen, som kan tilbyde
kronhjortejagt i topkvalitet. Statskovsrevirerne har
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 kronvildtets færden under brunstperioden. Der
jages to gange om dagen, fra tidlig morgen før solopgang
og igen eftermiddag/aften omkring solnedgang. Ofte vil det
være muligt at kombinere jagten med jagt på råbuk, hvis
reviret har flere tilbage i afskydningsplanen, samt jagt på
vildsvin.

Selve jagten på en kronhjort er ekstremt attraktiv – både
på grund af den store udfordring, det er at bringe sig på
skudhold af en kapital hjort, men også på grund af de
mange traditioner, der omgiver jagten. Ganske enkelt en
oplevelse for livet! Du kan jage efter prisliste eller til
fastpris – vi har både stærke og mindre kapitale hjorte til
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afskydning. Der er noget for enhver smag og pengepung!

En jagtrejse til Polen gør kronhjortejagt både nemt,
bekvemt, billigt og sikrer samtidig en fantastisk
naturoplevelse. Det er længe siden at kronhjortejagt i Polen
blev populært - og det er der en grund til! Kronhjortejagt i
Polen er en oplagt mulighed for både nye og erfarne
jægere der vil være sikker på en god oplevelse.
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OPHOLDOPHOLD

Ophold - JaworOphold - Jawor

Indkvarteringen finder sted i reviret i nyrenoveret hus hos
jagtförsteren Tomasz Karp og hans hustru. Tomasz taler tysk, og
hans hustru engelsk. Vore gæster bor i stueetagen og på
førstesalen, mens førsterfamilien bor på 2. sal. Gæsteafdelingen
rummer - foruden en hyggelig opholdsstue med pejs - 5
dobbeltværelser og 4 enkeltværelser (alle med bad/toilet),
billardrum i kælderen, stort rum til vådt tøj og støvler, og der er
våbenskab til alle. Indkvarteringen er klassificeret i kategori ”S”.
Der er Wi-Fi og periodevis mobildækning.
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PARTNERPARTNER

RDLP WroclawRDLP Wroclaw

Statsskovvæsnet i Wroclaw – Regionalna Dyrekcja Lasów
Panstwowych we Wroclawiu, eller i daglig tale RDLP Wroclaw - er
vor ældste samarbejdspartner i Polen. Vi har sendt jægere til de
revirer, der hører under RDLP Wroclaw siden 1978, startende
med et enkelt af revirerne til nu at omfatte 11 statsrevirer, hvoraf
vi har mangeårig kontrakt med 6 af de allerbedste. På resten (=
22) af deres i alt 33 oberførsterier er jagten lagt ud til forskellige
polske jagtforeninger.

Fælles for vore statsrevirer under RDLP Wroclaw, som i 2015
kunne fejre 70 års jubilæum, er en god, professionel og stabil
vildtforvaltning, hvor revirerne har hver deres speciale. Nogle af
dem udmærker sig ved en fantastisk kronhjortejagt, andre 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
– 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 Wroclaw er helt
klart et sikkert valg!
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REVIRREVIR

JaworJawor

Vort statsrevir Jawor omfatter et areal på i alt 10.229 ha, hvoraf
de 5.994 ha er skov, mens de resterende 4.235 ha er
landbrugsarealer og engområder. Skoven består af 55% eg og
30% nåleskov, men der er også birk, bøg, el og asp. Området er
til dels fladt og til dels bakket (op til 600 meter o.h.). Jawor råder
over 121 hochstande og hochsitze samt 29 foderpladser. Der kan
jage 3-4 jægere ad gangen på individuel jagt, mens drivjagterne
gennemføres for grupper på 10-14 jægere.

På reviret findes der både råvildt, kronvildt, vildsvin og muflon.
Der nedlægges hvert år omkring 45 bukke. Trofæmæssigt ligger
de fleste på under 350 gram netto, men der nedlægges også
bukke på over 350 gram. Den årlige kronhjortekvote er på 16
hjorte – langt de fleste med en trofævægt på 4-6,5 kg, men hjorte
op til - og over -
8 kg forekommer dog stort set hvert år. Der er en tæt
vildsvinestamme på Jawor, og disse jages både på individuelle
jagter sæsonen igennem samt på de 5 drivjagter i efteråret og
vinteren. Jawor er desuden hjemsted for Polens største
fritlevende bestand af muflon, hvor vi pr. jagtsæson kan sælge 15
muflonvæddere samt naturligvis får og lam.

Jawor ligger 160 km fra grænseovergangen v. Forst/Olszyna,
10 km fra byen Jawor og 30 km fra Legnica, som er de
nærmeste større byer, og 75 km fra Wroclaw, som er den
nærmeste internationale lufthavn. Forventet køretid fra den
dansk-tyske grænse er ca. 7,5 timer. Forventet køretid fra
Rostock er ca. 5 timer.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Fastpris: 4 dages jagtophold inkl. afskydning af
1 kronhjort til og med 4,99 kg

21. august 2023 - 25. februar 2024  16.995,00,- Kr.

Prisliste: 4 dages jagtophold 21. august 2023 - 25. februar 2024  7.845,00,- Kr.

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

4 dages ophold (kat. ”S”) med helpension

4 dages kronhjortejagt med egen jagtfører (8 pürsch)

Afskydning af 1 kronhjort til og med 4,99 kg (ved

fastprisarrangement)

Tilbagebetaling v. ikke nedlagt/ikke anskudt kronhjort

DKK 7.395,- (ved fastprisarrangementet)

Tilbagebetaling hvis kronhjort anskydes DKK 3.700,-

(ved fastprisarrangementet)

Alle gebyrer og licenser

Afkogning af trofæer

Hvis den nedlagte hjort vejer over 4,99 kg, betales

differencen iht. nedenstående trofæprisliste 

Endelig afregning af trofæafgifter

Kørsel under jagten, PLN 320,- pr. jæger/dag

Ekstra jagtdag DKK 1.850,-

Ophold uden jagt/ledsager, pr. dag DKK 865,-

Tillæg for enkeltværelse pr. jæger/dag DKK 175,-

Tolk pr. person / dag (frivilligt - skal bestilles i forvejen):

- v. 1 jæger DKK 1.100,00 

- v. 2 jægere DKK 550,00 

- v. 3 jægere DKK 420,00 

- v. 4 jægere DKK 295,00 

EU-ansvarsforsikring DKK 59,- (obligatorisk)

Rejseforsikring

Afbestillingsforsikring

Drikkepenge

Indkøb af kød:

- Råvildt     DKK 55,00 pr. kg.

- Vildsvin    DKK 28,00 pr. kg.

- Andet vildt DKK 40,00 pr. kg.

Indkøb af råt skind, DKK 142,- pr. kg.

Indkøb af skind fra ræv og mårhund, DKK 325,-.
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Trofæprisliste

Ved prislistearrangementet afregnes nedlagt vildt iht. følgende prisliste:

Kronhjort:

Spidshjort        DKK    3.800,00

0p til 2000 g    DKK    3.800,00

2001-2499 g    DKK    6.625,00

2500-2999 g    DKK    8.640,00

3000-3499 g    DKK    9.790,00

3500-3999 g    DKK  11.800,00

4000-4499 g    DKK  12.390,00

4500-4999 g    DKK  12.960,00

5000-5999 g    DKK  13.500,00 + DKK 30,00 pr. 10 g over 5000 g

6000-6999 g    DKK  16.500,00 + DKK 56,75 pr. 10 g over 6000 g

7000-7999 g    DKK  22.175,00 + DKK 94,15 pr. 10 g over 7000 g

Fra 8000 g       DKK  31.590,00 + DKK 135,00 pr. 10 g over 8000 g

Anskydning      DKK    7.200,00

Også mulighed for afskydning af vildsvin iht. følgende prisliste:

Keiler: 

140 mm - 159 mm DKK 4.995,-

160 mm – 199 mm DKK 5.620,-

+ DKK 148,00 pr. mm over 160 mm

200 mm og derover DKK 11.540,-

+ DKK 177,50 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 830,00

30-49,99 kg DKK 1.660,00

Unggrise, keiler:

50-79,99 kg DKK 3.195,00

Keiler, unggrise fra 80 kg DKK 3.550,00

Anskydning af smågrise,

unggrise, keiler DKK 1.100,00

Der gives følgende rabat på vildsvin:
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25% rabat på alle vildsvin til og med 13,9 cm tænder

25% rabat på keilere fra 14 cm og opefter

 

Kurs pr. 15/1-2023
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VILDTARTERVILDTARTER

Kronhjortejagt i JaworKronhjortejagt i Jawor

Kronhjort/Kronvildt

(Europa)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Vildsvin (Europa)
Buk/Råbuk/Råvildt/Rådyr

(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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