
KAPITAL DOVHJORTARKAPITAL DOVHJORTAR
PÅ LÁBODPÅ LÁBOD

Bra organisation och verkligt kapitaltroféer. I detta område är det inte ovanligt med dovhjortar över 4 kg.

Kort sagt, detta är stället om du siktar på stora troféer.

Ansträngande jakt Kräver moderat kondition Inkvartering i lodge Pürschjakt

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jakt-resor.se | info@diana.dk



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Kapital dovhjortar på LábodKapital dovhjortar på Lábod

Höjdpunkter

Området är känt för sina stora troféer
Stor bestånd av dovhjort, kronvilt, vildsvin,
mufflon och rådjur
Ett av Ungerns största professionellt drivna
jaktområden på totalt 104 000 hektar
Området har totalt 11 fantastiska jaktboenden

Överblick

Det är ett absolut topp-revir när det gäller dovhjortar och
varje år blir det nedlagt omkring 200 stk., varav en del
ligger på ca. 4,5 kg.

Reviret har levererat både en 1. och 2. platser inom
världsrekordet. Halva delen av reviret är skogstäckt och
resten är för det flackt lantbruksmark.

Varje jägare blir inkvarterad i enkel- eller dubbelrum med
bad och WC på en 1- klassens jaktlodge belägen i
anslutning till reviret. Helpension är inkluderat i priset på
jaktresan.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

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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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

LabodLabod

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 av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

4 dagars uppehälle i jakt lodge med helpension

(dubbelrum)

3 jaktdagar (6 outings med jaktguide 1:1)

Ungerskt jaktkort och jaktförsäkring

Alla avgifter och licenser

Flyg till Budapest t/r

Transfer flygplats - revir ca. EUR 400,- t/r

Körning på reviret, € 1,20 per km, men det är endast

begränsad körning

Trofédepositum (50 % av önskad troféstorlek)

Enkelrum tillägg per natt per person: SEK. 265:-

Slutavräkning av trofé enligt gällande prislista

Trofébedömning per. St. € 40,-

Drycker, dricks

Jaktresa- och avbeställningsförsäkring

Pris per ledsagare med helpension SEK 6.685

(dubbelrum)

EU-ansvarfsörsäkring SEK 89,-

Allt som inte nämns under "Prisen inkluderar"

Mer

Vägning av trofé

Trofén vägs 24 timmar efter avkokning och omfattar hela den rensade och blekta huvudet minus underkäke.
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Troféprislista

DOVHJORT
Spetshjort SEK 2.570,-
Upp till 1,99 kg SEK 6.995,-
2,00 – 2,49 kg SEK 12.850,-
2,50 – 2,99 kg SEK 16.695,- + SEK 103,- pr. 10 gram over 2,50 kg
3,00 – 3,49 kg SEK 21.850,- + SEK 180,- pr. 10 gram over 3,00 kg
3,50 – 3,99 kg SEK 30.850,- + SEK 382,90,- pr. 10 gr. over 3,50 kg
4,00 – 4,49 kg SEK 49.995,- + SEK 714,10,- pr. 10 gr. over 4,00 kg
Från 4,50 kg SEK 85.700,- + SEK 915,- pr. 10 gram over 4,50 kg
Hondjur/kalv SEK 1.420,-

Abnorm dovhjort trofé + 20% avgift på trofévikt!

Skadeskjutning = 50% av troféstorlek enligt jaktguiden. 

Troféjakt
Det är den ungarska jaktguiden som med stor säkerhet bedömmer viltet och säkrar så optimal skottchans som möjligt. Enligt den
ungarska jaktlagen skall man som utländsk jägare acceptera upp till +/- 15 % avvikelse i troféstorleken på det nedlagda viltet. Är
avvikelsen större än 15% mot avtalat, kan man lämna troféen i Ungern. En extra säkerhet när avskjutningsbudgeten ska göras.

 

VILDSVIN
Galt (Längd betar)
14 – 15,99 cm SEK 8.430,-
16 – 17,99 cm SEK 12.850,-
18 – 19,99 cm SEK 18.000,-
20 – 21,99 cm SEK 25.700,-
Fra 22,00 cm SEK 30.850,-
Skadeskjutning SEK 5.000,-

Upp till 19 kg SEK 1.215,-
Från 20-49 kg SEK 2.850,-
Från 50 kg SEK 5.700,-
Skadeskjutning SEK 1.850,-
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VILDTARTERVILDTARTER

Kapital dovhjortar på LábodKapital dovhjortar på Lábod

Dovhjort/Dovvilt (Europa)

Viltarter som eventuellt kan köpas till

Vildsvin (Europa) Kronhjort/Kronvilt (Europa)

HAR DU
NÅGRA
FRÅGOR?

© Limpopo & Diana Jaktresor 2023 www.jakt-resor.se Sida 7



Om ossOm oss

Limpopo & Diana Jaktresor

Limpopo & Diana Jaktresor Limpopo Travel och Diana

Jaktresor - som i dag är ett och samma företag – är byggt

på mer än fyrtio års erfarenhet i jaktresebranchen. Diana

Jaktresor startades i Svenborg, Danmark redan 1974 av

den internationelle jaktreseprofilen Jan Krossteig, som än i

dag är aktieägare och styrelseordförande för koncernen.

Under åren som gått har verksamheten vuxit till att vara

världens största jaktresebyrå, med partners i mer än 40

länder och kunder från hela världen. Detta har endast varit

möjligt i kraft av våra kunders förtroende för vår

verksamhet, för våra partners och för den service vi

erbjuder. Vi sätter en stor ära i att en väsentlig del av våra

kunder är stamkunder som reser med oss ofta och som

rekommenderar oss och som tar med sig nya kunder på

jaktresorna och in i vår verksamhet.

Marknaden för jaktresor har aldrig varit mer kaotisk än nu.

Ett myller av små och medelstora byråer har alltid funnits

på marknaden, men de senaste åren har internet på allvar

öppnat upp möjligheten för direkta bokningar och

arrangemang via mer eller mindre transparanta

”förmedlare” och utländska byråer. 

Många jägare blir brända på ”billiga” arrangemang som

inte motsvarar utfästelser och förväntningar och som inte

heller utfaller till belåtenhet. Det är först när det går galet

som det går upp för den olycklige och besvikne kunden

vad skillnaden mellan en god Dansk byrå- med den

trygghet detta innebär- och ett tveksamt utländskt

erbjudande innebär.

Vi erbjuder våra kunder en enastående trygghet. Våra

erfarna medarbetare känner våra destinationer och kan

erbjuda en synnerligen kvalificerad och god rådgivning

baserad på kundens individuella önskemål. Bokar man sin

jaktresa genom oss är man säkrad vid eventuell konkurs,

genom den danska Resegarantifonden. Vårt mångåriga

medlemskap i Dansk Resebyråförening är en säkerhet för

professionell hantering genom hela jaktresan, även vid de

tillfälle något inte går helt enligt plan. Som kund hos oss

kan man räkna med uppbackning och hjälp dygnet runt via

vår nödtelefon.
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