
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuel jagt:  

 
 

Kategori „S”: 
Hotel, Herregård, Palads(*** eller mere) 

 

Jagtdag (ophold, fuld forplejning, 1:1 jagtføring)  1695,00 kr 

Enkeltværelse pr. nat 295,00 kr 

Indkvartering af den ledsagende person pr. døgn* 945,00 kr 

 

 
 

Kategori „I”: 
Jagthytte, Agroturisme(** eller uden kategori)  

Jagtdag (ophold, fuld forplejning, 1:1 jagtføring) 1495,00 kr 

Enkeltværelse pr. nat 185,00 kr 

Indkvartering af den ledsagende person pr. døgn* 750,00 kr 

 

*opholdsdagen starter med middag kl. 14.00 og slutter med morgenmad kl. 11.00 
 

 

Kørsel i jagtreviret (pr. jæger / pr.outing, afregnes direkte) 40,00 EUR 

  

Ekstra jagtdag ved individuel jagt (to ekstra pürsch) 750,00 kr 

 

Tolkebistand på anmodning /pr. dag/pr. gruppe                                                                         

 

750,00 kr 



 

 

 

 

 

 

 Jagthytte, Agroturisme(** eller uden kategori) 

Ekstra jagtdag, drivjagt pr. person:                               2595,00 kr 

 

 Priser på nedlagt vildt ved at fastprisarrangement:   

• For grupper á 14-18 jægere 
• Inkl. alle vildsvin og hundyr 
• 3 dages jagt med 4 dages ophold  
• 15% rabat på alle kronhjorte  

op til 20 stk.vildt  9 610,00 kr 

21-30 stk.vildt 11 100,00 kr 

31-40 stk.vildt 12 590,00 kr 

41-50 stk.vildt 14 080,00 kr 

51-60 stk.vildt 15 570,00 kr 

Fra 61 stk.vildt 17 800,00 kr 

 

Drivjagt:  

 
 

Prislistejagt: 
 
Tre dages drivjagt pr. person:  
 
(inkl. tolk, fire dages ophold m. fuld forplejning, arrangering af jagt, licenser, priser på 
nedlagt vildt efter prisliste) 
 

Kategori „S”:  9835,00 kr 
Hotel, Herregård, Palads(*** eller mere)  
Kategori „I” : 8945,00 kr 



 

 

 

 

 

 

 

 

• FASTPRIS: 

Pr. nedlagt råbuk uanset størrelse      2445,00 kr  

• FASTPRISPAKKE M. OPDELING I TO PRISTRIN: 

0 - 349g:               2345,00 kr 

350g+:          3245,00 kr 

• FASTPRISPAKKE M. OPDELING I FIRE PRISTRIN: 

0-349g:                       2295,00 kr 

350g–399g:                3875,00 kr 

400-449g:                   5595,00 kr  

450g+:                        8195,00 kr 

 

 

 

  

Fastprisarrangement råbukke: 



 

 

  

Råvildt : 
 

 

 Råbuk: 
 

op til 149g 675,00 kr 

fra 150g til 199g 1.265,00 kr 

fra 200g til 249g 1.745,00 kr 

+ pr. 1g over 200g 6 kr 

fra 250g til 299g 2.025,00 kr 

+ pr. 1g over  250g 6 kr 

fra 300g til 349g 2.310,00 kr 

+ pr. 1g over  300g 40 kr 

fra 350g til 399g 4.345,00 kr  

+ pr. 1g over  350g 70 kr 

fra 400g til 499g 7.850,00 kr 

+ pr. 1g over  400g 85 kr 

fra 500g 16.795,00 kr 

  

Paryk buk fra 550g (nettovægt) 16.395,00 kr 

Anskydning / ikke fundet 1.700,00 kr 

  

Rå og lam:  

  

Nedlagt / anskudt ikke fundet. 350,00 kr 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. person          starter ved 13.495,00 kr 

Prisen inkluderer:  

• 4 dages jagt og 4 dages ophold 

• Indkvartering på dobbeltværelse, kat. “I” 

• Den første nedlagte hjort i henhold til følgende vilkår: 

 

Pakkepris afhængig af trofævægt: 

• Hjorte op til 4,99kg – 13.495,00 kr 

• Hjorte op til 5,99kg – 15.995,00 kr 

• Hjorte op til 6,99kg – 18.495,00 kr 

• Hjorte på over 7,00kg, opkræves et tillægsgebyr på – 6 000,00 kr 

• Nedlægges der ingen hjort – 8.950,00 kr 
 

Vildt og ydelser, som ikke indgår som led i fastprisarrangementet: 

• Kørsel i jagtreviret 40€ per outing betalt i kontanter på stedet 

• Råbukke, hvis de forekommer – 2.295,00 kr /stk  

• Hjort nummer to og enhver efterfølgende nedlagt hjort afregnes efter 

prislite med 15% rabat 

• Vildsvin afregnes efter prisliste 

• Enkeltværelse mod ekstragebyr på 200,00 kr /jæger/dag (kat. ”I”) 

• Opgradering til kat. “S” – 195,00 kr/jæger/dag 

 

 

 

Fastprisarrangement m. kronhjorte: 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Kronvildt: 
 

 

Hjorte: 
 

spidshjort op til 25cm 1.345,00 kr 

op til 2,00kg 2.750,00 kr 

fra 2,01kg til 2,49kg 4.470,00 kr 

fra 2,50kg til 2,99kg 5.225,00 kr 

fra 3,00kg til 3,49kg 6.250,00 kr 

fra 3,50kg til 4,99kg 8.995,00 kr 

fra 5,00kg til 5,99kg 9.835,00 kr 

+  pr. 0,01kg over 5,00kg 28 kr 

fra 6,00kg til 6,99kg 12.665,00 kr 

+  pr. 0,01kg over 6,00kg 43 kr 

fra 7,00kg til 7,99kg 16.985,00 kr 

+  pr. 0,01kg over 7,00kg 78 kr 

fra 8,00kg til 8,99kg 24.800,00 kr 

+  pr. 0,01kg over 8,00kg 93 kr 

fra 9,00kg 34.125,00 kr 

+  pr. 0,01kg over 9,00kg 100 kr 

Anskudt hjort / ikke fundet hjort 4 470,00 kr 

  

Hinde og kalve:  

Nedlagt / Anskudt ikke fundet 750,00 kr 



 

 

 

 

 

  

Vildsvin: 
 

 
Keiler: 
 

fra 140mm til 159mm 3.995,00 kr 

fra 160mm 4.095,00 kr 

+  pr. 1mm over 160mm 119 kr 

fra 200mm 8.875,00 kr 

+   pr. 1mm over 200mm 149 kr 

  

Efter brækket vægt: 
 

 

op til 29,99kg 820,00 kr 

fra 30,00kg til 49,99kg 1.565,00 kr 

fra 50,00kg til 69,99kg 2.385,00 kr 

fra 70,00kg til 79,99kg 2.750,00 kr 

fra 80,00kg 3.350,00 kr 

  

Nedlagt / Anskudt ikke fundet 1.120,00 kr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dåvildt : 
 
 

 
Dåhjorte: 
 

Spidshjort 1.195,00 kr  

op til 1,49kg 3.950,00 kr 

fra 1,50kg til 2,49kg 4.695,00 kr 

+ pr. 0,01kg over 1,50kg 26 kr 

fra 2,50kg til 2,99kg 7.300,00 kr 

+ pr. 0,01kg over 2,50kg 34 kr 

fra 3,00kg 8.975,00 kr 

+ pr. 0,01kg over 3,00kg 115 kr 

  

Anskudt / ikke fundet dåhjort 5.250,00 kr 

  

Då og kalv:  

  

Nedlagt / anskudt ikke fundet. 750,00 kr 



 

 

 

Muflon: 
 

 

Muflonvædder: 
 

op til 50,00 cm 7.795,00 kr 

fra 50,01 cm til 60,00cm 10.050,00 kr 

fra 60,01 cm til 70,00 cm 10.430,00 kr 

           +  pr. 1mm over 60,01 cm 82 kr 

fra 70,01 cm til 80,00 cm 18.625,00 kr 

           +  pr. 1mm over 70,01 cm 225 kr 

fra 80,01 cm  41.990,00 kr 

Muflon vædder op til 1 år 2.235,00 kr 

  

Muflon skind 895,00 kr 

Anskudt / ikke fundet vædder 10.435,00 kr 

  

Får og lam:  

  

Nedlagt / anskudt ikke fundet 1.050,00 kr 


