
DREVJAKT PÅDREVJAKT PÅ
STATSREVIRSTATSREVIR

Ungern erbjuder några av världens bästa drevjakter. Här är det inte ovanligt att grupper på 10-12 jägare

nedlägger 50-60 vilt på tre dagars drevjakt – naturligtvis beroende på bra jaktväder och jägarens

skjutfärdigheter.

Ansträngande jakt Kräver moderat kondition Inkvartering i lodge Drevjakt

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Drevjakt på statsrevirDrevjakt på statsrevir

Höjdpunkter

Populärt revir – det är efterfrågan efter de
ungerska drevjakterna
Revirstorleken ligger mellan 11.000 och 25.000
hektar
Det är inte ovanligt att grupper på 10-12 jägare
nedlägger 50-60 vilt på 3 dagars drevjakt
Mycket gott bestånd av bland annat kronvilt och
vildsvin

Överblick

De flesta revir lovar dock en avskjutning på 1-2  vilt pr.
jägare pr. dag fördelat på vildsvin och hondjur.

I kombination med drevjakter på öppen jaktmark kan det
också organiseras jakt i stora hägn där
avskjutningstillfällen blir fler..

Det är efterfrågan på de ungerska drevjakterna och vill
man säkra sig och sin grupp en plats på ett av de populära
reviren får man vara ute i riktig god tid – gärna ett år i
förväg.

De flesta revir tillåter endast drevjakter med avskjutning
efter prislista men vi har revir där vi kan erbjuda graderat
fastpris inkl. keiler. Vi råder också över revir känt från
”Vildsvinsfeber-filmerna” – dessa ska vid intresse bokas
mycket tidigt!

Bästa perioden

Slutet av november-slutet av januari.

Antal jägare: Minimum 10.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Uppehälle - Drevjakt på statsrevirUppehälle - Drevjakt på statsrevir

Alla revir har sin egna 1:a kl. jaktlodge som har tilltalat alla jägare.
Vi kan också rekommendera 4-stjärna wellness hotell med nära
avstånd till reviren.
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PARTNERPARTNER

Attila Papp Attila Papp 

Attila är vår representant på de ungerska reviren. Efter många år i
branschen är hans kunskap och personliga nätverk i den
ungerska jaktvärlden enastående bra.

Han är vår garanti för professionellt förvaltade revir i absolut
topklass, konkurrenskraftiga priser och uppföljning på eventuella.
problem.

Vi är stolta med kvaliteten på våra jaktarrangemang i Ungern och
vi kan skryta om en succesrate under sex år på nästan 90% på
våra jakter.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Jaktområde - Drevjakt på statsrevirJaktområde - Drevjakt på statsrevir

Reviren ligger i det nordvästliga Ungern och är mellan 11.000 –
25.000 ha stora. Områdena består av 85% skog och 15%
lantbruk och det är ett mycket bra bestånd av speciellt kronvilt och
vildsvin. På bara ett av områdena skjuts det varje år ca. 350
vildsvin. Jakten kan kombineras med jakt i stora hägn där bl.a.
”Vildsvinsfeber filmerna” har blivit filmade.
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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

3 dagars drevvjakt

All organisation, drevkarlar, hundar

4 dagar uppehåll på hotell eller jakthus med helpension

Ungerskt jaktkort

Flyg till Wien/Budapest

Transfers flygplats/revir

Enkelrumstillägg € 25,- pr. nat

Trofébedömning € 25,- pr. galt

Hemtransport

Rese-och avbeställningsförsäkring

EU-ansvarsförsäkring SEK 89,-

Övrigt som inte står under inklusive

Mer

Avskjutning efter prislista nedan. Slutlig avräkning sker från Limpopo efter hemkomst och enligt protokoll.

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 2022 www.jakt-resor.se Sida 6



Troféprislista

Galt, längden på betarna Pris / SEK
Upp till 11,99 cm 4 325:-
12,00 – 13,99 cm 6 415:-
14,00 – 15,99 cm 9 925:-
16,00 – 17,99 cm 14 180:-
18,00 – 19,99 cm 19 850:-
20,00 - 21,99 cm 28 345,-
Från 22 cm - 33 995:-
Sugga (över 50 kg passad vikt) 5 375:-
Unggris (25,1 – 50 kg) 2 835:-
Smågris 1 135:-
 

Övrigt vilt

Kronhind         1850 SEK
Kalv 1420 SEK
Dovhind 1420 SEK
Kalv 995 SEK
Mufflon får 995 SEK
Mufflon lamm 995 SEK

 

Revirledaren ger innan jaktens början besked om vilka viltarter som får skjutas, men det kan normalt räknas med ovannämnda arter. 
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VILDTARTERVILDTARTER

Drevjakt på statsrevirDrevjakt på statsrevir

Vildsvin (Europa)

Viltarter som eventuellt kan köpas till

Dovhjort/Dovvilt (Europa) Kronhjort/Kronvilt (Europa) Muflon (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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