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Bevægelsesjagt i Polen 

Statsrevir LADEK ZDROJ 

 

Revirbeskrivelse:  

Statsreviret Ladek Zdroj ligger i Sudeterbjergene i det 

sydvestlige hjørne af Polen tæt ved den tjekkiske grænse. 

Reviret omfatter et areal på i alt 11.428 ha, hvoraf de 9.323 ha 

er skov, mens de resterende 2.105 ha er landbrugsarealer og 

enge. Skoven består hovedsagelig af nåleskov. Sudeterbjergene 

er bløde, skovklædte bjerge med meget høje graner og rigelig 

bundvegetation i form af græs og bregner. Ladek Zdroj råder 

over 75 hochstande og hochsitze samt 20 foderpladser.  

Der kan jage op til 6 jægere ad gangen. 

På reviret findes råvildt, kronvildt samt vildsvin med kronvildt 

som den fremherskende vildtart. Der nedlægges i øjeblikket kun 

op til 10 bukke pr. sæson. Der nedlægges omkring 260 stk. 

kronvildt pr. jagtsæson – heraf ca. 60 hjorte - langt de fleste 

med en trofævægt på 3,5-5,0 kg. Der er normalt en rigtig god 

brunst på Ladek, og det kuperede terræn byder på god og 

udfordrende hjortejagt. Vildsvinene jages hovedsagelig i 

kombination med jagt på buk, hjort og hundyr.  

Indkvarteringen finder sted på førstesalen af en familierestaurant 

– ejet af den tidligere jagtførster Tadeusz´s hustru. Det er en 

lille og meget hyggelig restaurant med gode værelser – 

beliggende i dejlige omgivelser i reviret. Afhængig af tidspunkt 

på året er der en del turisme i området, som om vinteren 

tiltrækker tusinder af skiturister. Alt dette forstyrrer dog på 

ingen måde jagten, som finder sted væk fra turistområdet. Der 

er Wi-Fi og mobildækning. 

 

 
 
Prisberegning: 
3 dages ophold med helpension/ i delt dobbeltværelse   

2 dages bevægelsesjagt/ 2 drev pr. jagtdag  
Fri afskydning af kronhinder/-kalve, alle vildsvin uanset størrelse 
og evt. råvildt, alle gebyrer og licenser   

 
 

Pris pr. jæger kr. 7.995,- 
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Evt. tillæg/fradrag:  
Enkeltværelsestillæg, kr. 150,- pr. dag 
Drikkepenge 
Jagtrejse- & afbestillingsforsikring  
 
 
Der vil også være mulighed for afskydning af kronhjort under 
jagten, hvilke afregnes iht. følgende prisliste:  

 
Kronhjort: 
Spidshjort DKK 3.100,00 
0p til 2000 g DKK 3.100,00 

2001-2499 g DKK 5.370,00 
2500-2999 g DKK 7.150,00 
3000-3499 g DKK 7.990,00 

3500-3999 g DKK    9.590,00  
4000-4499 g DKK 10.150,00 
4500-4999 g DKK 10.670,00  
5000-5999 g DKK    11.200,00 + DKK23,90 pr. 10 g over 5000 g 
6000-6999 g DKK 13.590,00 + DKK47,30 pr. 10 g over 6000 g 
7000-7999 g DKK 18.320,00 + DKK76,80 pr. 10 g over 7000 g 

Fra 8000 g DKK 26.000,00 + DKK121,85 pr. 10 g over 8000 g 
Anskydning DKK 6.690,00 
 
Der tilbydes 20% rabat på kronhjort, som du/I kan 
fratrække ovenstående priser.  
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Ladek Zdroj ligger ca. 300 km fra grænseovergangen v. Forst/Olszyna, 90 km fra byen Walbrzych, som 

er den nærmeste større by og 125 km fra Wroclaw, som er den nærmeste internationale lufthavn. Fra 

den dansk/tyske grænse er der 880 km, svarende til godt 9 timers kørsel. Forventet køretid fra Rostock 

er ca. 7 timer.  

 
 


