
GEMSJAKT I KÄRNTENGEMSJAKT I KÄRNTEN

Jakten sker på godset Scarpa, ett typisk bergsrevir, och leds av den erfarne jägaren Ferdinand Kargl. Det

är en hård jakt, vandring, där fysiska förmågor testas. Låt inte det hindra dig, eftersom det är ett mycket bra

gems bestånd i området, och de flesta jägare skjuter minst 1-2 st Gems troféer var.

Ansträngande jakt Kräver god fysisk kondition Inkvartering på hotell Bergsjakt Pürschjakt
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Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Gemsjakt i KärntenGemsjakt i Kärnten

Höjdpunkter

Obeskrivlig jaktupplevelse
Särskilt erfaren guide
Kan ställa krav på jägarens kondition
Kan kombineras med en familjeresa i Österrike

Överblick

Här har Diana arrangerat gemsjakt under många
säsonger.

Jakten sker på godset Scarpa, ett typisk bergsrevir, och
leds av den erfarne jägaren Ferdinand Kargl. Det är en
hård jakt, vandring, där fysiska förmågor testas. Låt inte
det hindra dig, eftersom det är ett mycket bra gems
bestånd i området, och de flesta jägare skjuter minst 1-2 st
Gems troféer var.

Jaktreviret ligger i en otroligt vackert område, Maltatal.
Resan kan varmt rekommenderas som en
familjesemester. Det finns mycket att se och för oss så
unik natur gör ett djupt intryck på de flesta.

I omedelbar närhet av jaktområde ligger Millstättersee,
Maltatal med de många vattenfall och Kölnbreinsperre,
Europas högst belägna vattenkraftverk.

Ferdinand Kargl hämtar jägaren på morgonen och kör
direkt till jaktområde. Det har byggts en en ganska bra väg
upp till jaktstugan. Jägaren med sin guide går till fots från
jaktstugan vidare upp i bergen. När jakten är klar, tar man
sig tillbaka till boendet. Gemsen är aktiv på dagen, så det
jagas från gryning till solnedgång.

Jakten är vanligtvis som pürschjakt, men kan kombineras
med vakjakt. För att få ut det mesta av jakten, bör du vara i
god fysisk form, även om guiden naturligtvis tar individuell
hänsyn till jägarens fysiska förmåga. Både hondjuren och
bocken har bra troféer men bockens horn är kraftigare, så
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det är möjligt att skjuta vilket av dessa två man önskar.
Innan jakten går man igenom med jägaren vad som önskas
skjutas. Normalt kan guiden bedöma troféns storlek ganska
exakt innan skottet. Således har jägaren störst chans att få
den trofé storleken han vill.

Det jagas från 1 augusti till 31 december. Under
sommarmånaderna är Gemsen högt upp, och jakten är
ganska krävande, medan under vintermånaderna drar sig
Gemsen lägre ner mot dalarna och är vanligtvis lättare att
jaga. Under de första månaderna är pälsen kort och
gulbrun, men från ca.mitten av november får Gemsen sin
tjocka svarta vinterpäls.

 Om man önskar köpa Gems skinnet så går det bra för ett
ca. pris på € 100,-. troféavkokning koster ca. € 30,-,  man
skall även räkna med att betala för körning i reviret, här
betalar man mellem € 40,- till € 60,- pr. dag, beroende på
hur mycket guiden kör.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Gasthof KohlmayerGasthof Kohlmayer

Gasthof Kohlmayr, ett gammalt mycket trevligt hotel i Gmünd.
Hotellet ligger vid ett litet torg i byn. En stor bra frukost är
inkluderat i priset. Det är ganska billigt att äta ute i Österrike, och
det finns flera ställen att prova i Gmünd, där du kan testa de
österrikiska kökets specialiteter. Ett

annat alternativ är att bo i en jaktstuga i jaktområdet. Detta sparar
tid på transporter, men det är självhushåll.

HAR DU
NÅGRA
FRÅGOR?

STEN SJÖGREN
Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43

CARL CARLSSON
Email: Carl@diana.dk
Telefon: 072-352 56 66

MIKAEL OLSSON
Email: micke@diana.dk
Telefon: 073-977 81 26

PEDER BRÄNNSTRÖM
Email: pbr@diana.dk
Telefon: 070 606 46 00

© Limpopo & Diana Jaktresor 2023 www.jakt-resor.se Sida 4



PARTNERPARTNER

Ferdinand KarglFerdinand Kargl

Vår partner, Ferdinand Kargl, har vi haft det store nöjet att
samarbeta med i ca 30 år, så han kan nästan betraktas som en
institution bland våra jägare. Han är själva urtypen av österrikisk
jägare och en fantastisk bergsjägare som känner sina jaktområde
bättre än sin egen ficka. Bara att uppleva en jakt i dessa
fantastiska berglandskap är något helt speciellt. Hos gemsen är
både bock och get trofébärande, men bockens horn är kraftigare.
Det är jakt på både bock och get. Innan jakten förklarar man sin
troféönskan med guiden. Normalt kan han bedömma
troféstorleken tämligen noga innan skjuttillståndet ges. Således
har jägaren stor chans att få den troféstorlek han önskar sig.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

GmündGmünd

I det natursköna Kärnten, nära gränsen till Italien, har Diana
arrangerat gemsjakt under ca 30 år och under alla åren med den
samma partner, Ferdinand Kargl.

Jakten äger rum på godset Scarpa, ett typisk bergsrevir uppdelat
på tre olika område. Det anses vara ett av de bästa gemsreviren i
Österrike. Reviret ligger i Nationalpark Hohe Tauern, och jakten
sköts av den erfarne jägaren Ferdinand Kargl. Det är en hård jakt
till fots, där ens fysiska krafter sätts på prov. Låt det inte
avskräcka dig, det är ett särdeles gott gemsbestånd i området,
och de allra flesta jägarna nedlägger minst en gems.

Reviret ligger i ett otroligt vackert område, Maltatal. Resan kan på
det varmaste också rekommenderas som familjesemester. Det är
mycket att uppleva, och den för oss så särpräglade naturen gör
ett djupt intryck på de flesta.

Ferdinand Kargl hämtar jägaren på morgonen och kör direkt till
reviret. Det är byggt en skapligt bra väg man kan köra upp till en
jaktstuga Härifrån jagar man till fots vidare upp i bergen. När
jakten är avslutad, åker man tillbaka till inkvarteringen.

Om man önskar att behålla gemsskinnet går detta bra. Priset är
€ 150:-. Avkokning kostar ca € 50:-. Körning i reviret kostar €
100:- per dag. 

Man kan välja att köra själv till Gmünd. Om man hellre vil flyger
är närmsta flygplats Klagenfurt och vi kan också ordna
upphämtning på flygplatsen. Man kan naturligtvis också flyga
till Salzburg och så hyra en bil och själv köra till reviret.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Pris pr. jägare 1. augusti 2023 - 27. december 2023 SEK 16.995,00:-
(Följeslagare SEK 4.395,00:-)

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

4 dagar uppehälle med frukost

2 dagar jakt med erfaren guide

Österrikisk jaktlicens 

Flyg till Österrike

Troféavgifter

Evt. transfers samt transport under jakten € 100,- per

dag

Mat förutom frukost på hotellet

Jagtrejse- og afbestillingsforsikring

EU-ansvarsförsäkring SEK 89,-

Mer

Det avräknas för nedlagt vilt direkt till Ferdinand Kargl innan hemresa efter följande prislista i Euro.
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Troféprislista

Gems både bock och hondjur

Upp till 55 CIC-points          €   1.500,-
55,01 -  65 CIC-points        €   1.700,-
65,01 -  75 CIC-points        €   1.900,-
75,01 -  85 CIC-points        €   2.200,-
85,01 -  90 CIC-points        €   2.700,-
90,01 -  95 CIC-points        €   2.900,-
95,01 -  100 CIC-points       €   3.100,-
över 100 CIC-points + € 170,- pr. poäng över 100 CIC poäng.
 
Skadeskjutning avräknas med 50% av vad guiden beräknar troféstorleken till.

Priserna är baserat på EUR kursen pr. 15.1.2023. Vi reserverar oss för pris och valuta förändringar.
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VILDTARTERVILDTARTER

Gemsjakt i KärntenGemsjakt i Kärnten

Gems (Europa)
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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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