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Våra drevjakter på vildsvin i Turkiet har de senaste åren varit särskilt framgångsrika med många och

STORA vildsvin på paraden. Här får jägaren spännande drevjakts upplevelser för alla pengarna!

Ansträngande jakt Kräver moderat kondition Inkvartering i lodge Drevjakt
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Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

 Drevjakt i Turkiet Drevjakt i Turkiet

Höjdpunkter

Lågt jakttryck och vild natur
Några av de största vildsvinsgaltarna i världen
Enorma jaktområden, naturligtvis frilevande vilt
Fri avskjutning, även vildsvinsgalt

Överblick

En drevjakt på vildsvin i Turkiet är något mycket
annorlunda än östeuropeiska drevjakter. Naturen, och inte
minst kulturen är helt annorlunda och det avspeglar sig på
såväl jakten som på resultatet. Vi har de senaste
säsongerna haft särskilt fina resultat med våra turkiska
drevjakter, men det kräver att våra gästande jägare är
inställda på att jakten bedrivs på ett annorlunda sätt än
man är van vid från de östeuropeiska drevjakterna. I
Turkiet är alla nedlagda svin, oavsett antal eller storlek,
inkluderat i jaktens pris och det sker återbetalning om
gruppen skjuter färre än det garanterade antalet.

Lågt jakttryck och vild natur gör Turkiet till ett spännande
alternaiv för drevjakts entusiaster! Den lokala turkiska
underart av det europeiska vildsvinet producerar dessutom
några av de största galtarna i världen – både med hänsyn
till kroppsstorlek och troféer. Det nedläggs varje år galtar
på över 300 kg och med enstaka troféer över 30 cm. De
turkiska galtarna klarar med andra ord all konkurens med
de största europeiska galtarna. Troféstorlekar på 18-25 cm
är snarare regel än undantag och ofta utgör galtar 20-30 %
av de fällda svinen på våra drevjakter.

Om jakten

Drevjakt i Turkiet är mycket olikt motsvarande jakter i
Europa. Galtarna är fler och större, men generellt kan det
vara lite längre mellan svinen. Med 5 jaktdagar når man
ändå vanligtvis samma resultat som på en bra 3 dagars
drevjakt i de mer traditionella drevjaktländerna i
Östeuropa.
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Med bakgrund av de religiösa uppfattningarna jagar de –
som huvudregel- inte själva vildsvin, som därför
förekommer i ett förhållande rikligt bestånd, med stor andel
av gamla galtar. Hittills har de flesta av våra grupper på 5
dagars arrangemang nedlagt 30 – 60 svin (enstaka grupper
fler) på 5 dagars jakt och alla nedlagda svin – också galtar
oavsett storlek – är alltid inkluderat i priset! Antalet av
nedlagda svin är som alltid avhängigt av många faktorer –
en av dem är jägarens skjutskicklighet.

Jakterna sker i vidsträckta bergsrevir och är alltid på 100 %
frilevande vilt – det förekommer aldrig jakt i något vilthägn
på våra jakter i Turkiet. På drevjakterna rekommenderas
det att grupperna är minimum 10 jägare – gärna fler – om
områdena ska kunna täckas av någorlunda väl. Vanligtvis
drivs 2-4 stora såtar av varje dag beroende av storleken på
såtarna. Trots områdenas svåra framkomlighet kan även
sämre gående vara med på jakten då passkyttarna ofta
sätts av från terränggående motorfordon. På grund av
såtarnas storlek och den svåra terrängen ska man vara
beredd på stora skillnader i mängden svin som drivs fram i
den enskilde såten. Några gånger löper svinen bakåt i
såten, och andra gånger kommer de förbi skyttarna på
längre skotthåll än skyttarna normalt är vana vid. 150-200
m är inte ovanligt, så tag med skjutkäpp och kikarsikte.

Man måste också veta om att svinen nedläggs för att
begränsa skador på åkermark i området. Turkarna
använder vildsvinskött i mycket begränsad omfattning, och
svinen som är besvärliga att bärga blir ofta kvarlämnade i
såten så paraderna avspeglar därför inte alltid vad som
nedlagts under jakten. Troféer tas naturligtvis alltid omhand
om det är möjligt.

Man ska också alltid tänka på att kulturen generellt, och
även jaktkulturen är mycket annorlunda än i exempelvis
Polen och Ungern, därför kan jakterna upplevas som
mindre organiserade än i andra länder. Man ska vara
inställd på att tingen inte alltid går snörrätt, och att det kan
uppstå väntetider under jakten, att drivarna kan hålla på att

organisera lite länge inför en såt, hundarna inte så
väldresserade och efter söken av nedlagt eller påskjutet vilt
tar lite längre tid än man önskar. Paraderna skiljer sig
också på utformningen än vi är vana vid från andra
drevjakter.

Men å andra sidan är det en mycket annorlunda upplevelse
i en mycket vacker terräng och mycket vänliga människor.

Själva jakten försiggår i revir antingen i Anatolien omkring
Konya eller vid Svarta havet nära staden Tokat. Båda
områdena är kuperade och vackra och ligger på mellan
1000 och 1500 möh. Beslutet på reviret man ska jaga på
tas ca 20 dagar före jägarnas ankomst för att säkra sig om
bästa revir vid den aktuella tidpunkten. Under jakten brukar
man jaga på flera olika distrikt som ligger nära varandra.
Inkvarteringen är normalt på 2-3 stjärniga lokala hotell eller
pensionat.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Uppehälle - TurkietUppehälle - Turkiet

Under jakten blir jägarna inkvarterade ii 2-sängbäddsrum på hotell
eller pension i närheten av jaktområdet. I uppehället är där
inkluderat uppehälle med halvpension (morgon- och kvällsmat).

Om det önskas enkelrum eller om man reser ensam blir det ett
tillägg för enkelrum.
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PARTNERPARTNER

GönyeGönye

Vår partner i Turkiet, Gönye Hunting Activities är en av de absolut
mest betydande och största aktörerna på den turkiska
jaktmarknaden. De har sitt huvudsäte i byen Konya i centrala
Turkiet och de kan 2017 fira 20-års jubileum. De har under åren
byggt upp en stor och professionell organisation med goda
jaktguider, tolkar, chaufförer etc. Vi har samarbetat med Gönye
sedan 2008. Jaktguiderna är generellt mycket erfarna och har en
indgående kunskap om de revir de jagar i. Några talar lite
engelska eller tyska, men man ska inte förvänta sig några stora
språkkunskaper.

För jakt på det anatolska vildsvinet rår Gönye över imponerande 3
miljoner hektar i totalt 15 olika område av Turkiet,. Här arrangerar
man både individuell jakt samt drevjakter.  De erbjuder också 11
olika revir i Taurusbergen för jakt på den mycket åtråvärda bezoar
ibex. Dessutom erbjuder man jakt på det ovanliga Konya
sheep,på anatolsk råbock och hjort, samt på anatolsk gazelle och
anatolsk gems. På jakt i Turkiet är jaktguidningen i stort sett alltid
1:1, bortsett naturligtvis från drevjakter.

Generellt får man säga, att när man är på jakt i Turkiet möter man

mycket stor vänlighet och tillmötesgående från de turkiska
värdarna, men det är också viktigt att förstå att det är en
annorlunda kultur och livsinställning man möter.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Jaktområde - Drevjakt i TurkietJaktområde - Drevjakt i Turkiet

Själva jakten förekommer i två revir antingen i Anatolien omkring
Konya eller vid Svartahavet nära byn Tokat. Bägge reviren bjuder
på kuperad och vacker terräng beläget mellan 1.000 och 1.500 m.
över havet.

Det beslutats om vilket revird det ska vara ca. 20 dagar före
jägarnas ankomst för att säkra det bästa revir till jakten. Vår
partner tar hand om vapendeklarering på flygplatsen, transfer,
körning under jakten, inkvartering i lokalt hotell eller pension.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

3 dagars drevjakt 1. oktober 2023 - 13. februari 2024 SEK 28.895,00:-

4 dagars drevjakt 1. oktober 2023 - 13. februari 2024 SEK 31.695,00:-

5 dagars drevjakt 1. oktober 2023 - 13. februari 2024 SEK 38.995,00:-

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

3/5 dagars drevjakt med fri avskjutning av vildsvin. 

4/6 övernattningar med helpension

All transport under jakten

Daglig transfer inkvartering – revir t/r

Alla jaktlicenser

Vapentillstånd

Deklarering på flygplatsen

Flygresa till Turkiet t/r 

Veterinärdokument för galt- troféer 100 € (för de jägare

som önskar ta med sig betar hem direkt)

Avkokning av trofébetar 39 € /st

Dricks till guider/drevkarlar/personal ca 50 €

Enkelrumstillägg 39 €/dygn

Jaktrese- & avbeställngsförsäkring

EU-ansvarsförsäkring SEK 89,-

Mer

Jakten är baserad på minst 10 deltagare.

Alla priser är baseret på Euro-kurs pr. 01.01.22, samt dagspriser på flyg. Vi reserverar oss för prisändringar och valutakursändringar.
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VILDTARTERVILDTARTER

 Drevjakt i Turkiet Drevjakt i Turkiet

Vildsvin (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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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 9

http://www.tcpdf.org

