
BOCKJAKT I FRANKRIKEBOCKJAKT I FRANKRIKE

Genom vår välrekommenderade franska partner på Mauritius har vi nu fått ett NYTT spännande revir i

regionen Haute Garonne på den franska sidan av Pyreneerna. Vår partner har tidigare själv arbetat i detta

område, både som jaktguide och med viltförvaltning och han talar gott både om organisation och

viltbestånd.

Jakten kan bedrivas av alla Kräver inte god fysisk
kondition

Inkvartering i hus Bow jakt Pürschjakt

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Bockjakt i FrankrikeBockjakt i Frankrike

Höjdpunkter

Mycket tillfredsställande resultat
Täta stammar med gamla bockar, stora troféer
och bra jaktorganisation
Vacker, frodig och växlande terräng, kuperat med
böljande berg, skog, gräsängar ochlite jordbruk
Nedläggs varje år många stora bockar i
medaljklass – en del är guldmedaljbockar

Överblick

Området (där det i övrigt också är kronvilt och mufflon) är
beläget i en vacker, frodig och omväxlande terräng,
kuperad med ”mjuka berg”, skog, gräsängar och lite
lantbruk. Detta område är beläget 1½ timmes körning
sydöst om Toulouse. Här är jakttrycket mycket begränsat
och det är goda möjligheter för att nedlägga gamla och
också ganska stora bockar.

Utöver jakten är Haute Garonne ett intressant område av
Frankrike. Här där landet är ”smalast”  är där endast ca.
200 km till både Atlanten och Medelhavet. Det är många
spännande gamla byar och slott, tillexempel Toulouse,
berömda Lourdes samt Pau, och lilleputt landet Andorra är
också nära. Och inte minst är den goda maten och de
goda vinerna värda en resa. För evt. icke jagande del av
familjen är detta en mycket attraktiv destination.

 

Jakten

Den optimala perioden för bockjakten är i juni, juli fram till
den 10 augusti,

i september är det möjligt att kombinera bockjakten med
jakt på kronhjort eller på gems i ett annat jaktrevir. Avstånd
mellan de två områdena är ca. 1½ timmes körning.

Det är möjligt för 3-4 jägare att jaga på samma tidpunkt
och man kan välja att jaga antingen 1:1 eller 2:1. Jakten är
en blandning av vakjakt och pürsch. De franska
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jaktguiderna är erfarna, men man kan inte förvänta sig att
de kan tala annat språk än franska. Men som i så många
andra länder är jakt ju ett ganska internationellt ”språk”.
Om det önskas kan vi arrangera en engelsk talande tolk.

Uppehälle under jakten är på ett litet hotell/pensionat nära
jaktområdet.

Det enklaste är att flyga till Toulouse och jaktledaren
ombesörjer för hämtning på flygplatsen i Toulouse och
transfer till jaktreviret. Vi är naturligtvis gärna behjälpliga
med att boka flygresan.

Om man gärna vill tillbringa några fler dagar i denna del av
Frankrike och evt. också vill ta med  familjen så
rekommenderar vi att man hyr en bil.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Uppehälle - Gers, FrankrikeUppehälle - Gers, Frankrike

Uppehället under jakten är på ett liltet hotell/pension nära inpå
jaktområdet. Vi använder flera olika inkvarteringar, men generellt
kan sägas att de är mycket charmiga, ofta indredda i gamla
historiska byggnader, men med alla moderna faciliteter och med
trevliga rum med privat bad och toalett och wifi. Några hotell har
också swimming-pool. Man skal inte räkna med att gå ner i vikt.
Normalt får man en lätt frukost tidigt om morgonen innan man går
ut på jakt. När man kommar tilbaka serveras en läcker lunch, och
så småningom naturligtvis också en middag, med läckra franska
specialiteter och ett gott glas vin.

Utöver jakten är det ett intressant område av Frankrike. Här, där
landet är som smalast är det bara ca 200 km till både Atlanten
och Medelhavet. Det är många spännande gamla städer och slott,
t ex Toulouse, berömda Lourdes samt Pau. Lilleputt-landet
Andorra är också nära inpå. Inte minst den fantastiska maten och
de goda vinerna är i sig själva värda resan. Även för ickejagande
familjemedlemmar är detta en mycket attraktiv destination.

Det enklaste är att flyga till Toulouse eller Pau, och jaktledaren
sköter sedan för avhämtning på flygplatsen i Toulouse och

transfer till jaktreviret. Vi är naturligtvis gärna behjälpliga med
att boka flygresan.

Om man gärna vill tilbringa några flera dagar i denna del av
Frankrike och ev också ta med familjen, rekommenderar vi att
man också hyr en bil.
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PARTNERPARTNER

SudchasseSudchasse

Vår partner Julien är outfitter och professionell jägare och har
under flera år, med stor flit och framgång, byggt upp sin firma. Vi
har haft ett utmärkt samarbete med Julien sedan 2012 och han
har verkligen tagit väl hand om våra jägare och har gett dem
några fantastiska jaktupplevelser och fina troféer.

Julien erbjuder bockjakt i sommarmånaderna. På hösten och
vintern koncentrerar han sig på jakten efter gems, mufflon och
kronhjort.

Tillsammans med sina duktiga jaktguider sköter han  allt som rör
jakt och uppehälle. Ser till att inkvartering ligger nära det
jaktområde man skal jaga i, att alla dokument och licenser är på
plats samt att nedlagda troféer får en omsorgsfull trofébehandling
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

GersGers

Områdena för rådjur är i huvudsak i Gers-regionen, där största
staden är Auch, samt i Pyrenees Atlantique, där största staden
heter Pau. Från Toulouse är det ca 1½ timmes körning till Auch
och för områdena vid Pau är det ca 3-3½ timmes körning. Man
kan också flyga till Pau och då är det bara ca 1 timmes körning till
jaktområdet. Vår partner rår över mer än 60 000 hektar och det är
ett oerhört vackert, frodigt och omväxlande landskap,
förhållandevis kuperat med ”mjuka berg”, skog, massor av
häckar, små dungar, gräsängar, små branta raviner och lantbruk
med olika grödor, såsom vete, solrosor, majs, vall med mera. En
av de mest idealiska rådjurbiotoper vi har upplevt. Jakttrycket är
begränsat och det är goda möjligheter att nedlägga gamla och
också ganska stora bockar.

Under de år vi har haft bockjakten här, har det varje år nedlagts
åtskilliga medaljtroféer, varav en del guldmedaljer.

Den optimala perioden för bockjakten är i juni, juli och fram till
10:e augusti. I september är det möjligt att kombinera bockjakten
med jakt på kronhjort, eller på gems i ett annat jaktrevir.

Det är möjligt för 3-4 jägare att jaga under samma tid, och man
kan välja att jaga 1:1 eller 2:1. Vid jaktguidning 1:1 kan det
maximalt delta 2-3 jägare på samma revir. Jakten är en
blanding av vak och pürsch, men med pürsch som den absolut
dominerande jaktformen.

De franska jaktguiderna är erfarna, men man ska inte förvänta
att de kan prata andra språk än franska. Här, som i så många
andra länder, är dock jakt ett ganska internationallt ”språk”. 
Jaktledaren och flera av de fast anställda jaktförarna pratar
dock en absolut förståelig engelska.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Pris pr. jägare 1:1 1. juni 2023 - 7. september 2023 SEK 16.495,00:-
(Följeslagare SEK 7.195,00:-)

Pris pr. jägare 2:1 1. juni 2023 - 7. september 2023 SEK 12.895,00:-
(Följeslagare SEK 7.195,00:-)

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

3 dagars jakt

4 dagars uppehälle med helpension i dubbeltrum

Fransk jaktlicens

Transport under jakten

Flygresa till Toulouse

Troféavgifter

Hämtning på flygplatsen i Toulouse och transfer till

jaktområdet t/r

Hyra av gevär € 50,- pr. dag

Dricks och drycker

Tilläg for enkeltrum

Jaktrese- och avbeställningsförsäkring

EU-ansvarförsäkring SEK 89,-

Allt som inte är nämnt under prisen inkluderar
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Troféprislista

Råbock upp till 104,9 CIC point €    650,-

Råbock över 105 CIC point        €   850,-

I säsongen:

Mufglon upp till medalj € 1.790,-

Mufflon guld, silver eller brons € 1.990,-

Kronhjort 14 taggar + € 2.690,-

Evt. tillägg samt evt. extra avskjutningar avräknas direkt på reviret efter avslutad jakt.
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VILDTARTERVILDTARTER

Bockjakt i FrankrikeBockjakt i Frankrike

Bock/Råbock/Råvilt/Rådjur

(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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