
Polen l  Fantastisk hjortejagt med MAX pris

Inklusiv i prisen
• 4 dages jagt / 8 pürsch med egen jagtfører
• 4 dages ophold i db.værelse m.helpension 
• Alle polske papirer og tilladelser
• Assistance af tolk
• Afkogning af trofæer

Eksklusiv i prisen
• Trofæafgifter iflg prislisten (maxpris 8,00 kg)
• Vildsvin iflg prislisten
• Kørsel under jagten 30 € pr pürsch
• Drikkepenge
• Lovpligtigt momslovsgebyr 400,-

5.700,- kr.



Kun 140 km fra Stettin finder du dette 19.000 hektar store revir. Ca 60% er skov mens 
resten består af en god blanding af landbrug, brak, søer og småremiser, med både 
flade og kuperede områder. Et meget smukt og afvekslende terræn. Reviret ligger på 
den østlige side af Europas største militære øvelsesområde. Her drives ikke jagt og spe-
cielt i brunsten trækker mange hjorte herfra og ind på reviret.
 Jagten

I 2020 har vi fået den bedste termin fra 
16. – 20. September som er lige i 
højbrunsten, hvor der kan forventes 
hjorte fra 5-8 kg og ofte endnu større.

Indkvartering

Indkvarteringen er på det fantastiske 
Hotel Marina. Skøn beliggenhed, super 
atmosfære og rigtig god mad: 
www.bornemarina.pl

Polen  l  Fakta om reviret



Hind / kalv 750,- DKK Anskudt hjort 6.000,- DKK

Hjort 21/8 - 28/2 Hind / kalv 750,- DKK

4,00-4,49 kg. 7.965,- + 14,40 pr 10 g over 4,00 kg

4,50-4,99 kg. 8.685,- + 17,70 pr 10 g over 4,50kg

5,00-5,49 kg. 9.570,- + 26,10 pr 10 g over 5,00 kg

5,50-5,99 kg. 10.875,- + 28,50 pr 10 g over 5,50 kg

6,00-6,49 kg 12.300,- + 44,00 pr 10 g over 6,00 kg

6,50-6,99 kg. 14.498,- + 49,90 pr 10 g over 6,50kg

7,00-7,49 kg 16.995,- + 76,00 pr 10 g over 7,00 kg

7,50-7,99 kg 20.790,- + 85,00 pr 10 g over 7,50 kg

Fra 8,00 kg. 25.000,-  MAX pris

Trofævægten vejes med kranie uden underkæbe. Flere revirer tilbyder prisloft og fastpris – Forhør nærmere.
Der tages forbehold for trykfejl

Prisliste  l  OHZ Borne Sulinowo 2020



Jagttid

Keiler / unggrise 1/4 - 31/3 Op til 29,99 kg 895,-

Søer 15/8 - 15/1 30,00-39,99 kg 1.195,-

Drivjagt 1/10 - 15/1 40,00-49,99 kg 1.495,-

50,00-59,99 kg 1.895,-

60,00-69,99 kg 2.095,-

70,00-79,99 kg 2.595,-

80,00 kg og derover 3.195,-

Vildsvin

Keiler under 14,00 cm Efter brækket vægt

Keiler 14,00 – 15,99 cm 3.495,-

Keiler 16,00 -  19,99 cm 3.995,- + 100,- pr. mm over 16,00 kg

Keiler 20,00 og derover 7.995,- + 110,- pr. mm over 20,00 kg

Anskydning 1.350,-

Flere revirer tilbyder prisloft og fastpris – Forhør nærmere. Der tages forbehold for trykfejl

På  en Keiler er tænderne lig med trofæet.
Grundlaget for opmålingen er gennemsnittet 
af de 2 nederste tænder, målt på ydersiden.

Prisliste  l  Vildsvin 2020


