
KRONHJORTJAKT IKRONHJORTJAKT I
RUNOWORUNOWO

Riktigt god brunstjakt på kronhjort med goda möjligheter för stora hjortar. Mindre men riktigt fint revir med

bra inkvartering.

Jakten kan bedrivas av alla Kräver inte god fysisk
kondition

Inkvartering i stuga Vakjakt Pürschjakt

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Kronhjortjakt i RunowoKronhjortjakt i Runowo

Höjdpunkter

5 000 hektar stort revir
Årlig avskjutningsplan: 80 st. kronvilt – varav 23
hjortar
Medelvikten för brunsthjorta som skjutits är 5-8 kg
Våra jägare bor fint på revir Lutowkos inkvartering

Kronhjortsjakt i Polen

Det är förbundet med stor jägarmässig prestige att
nedlägga en ”mogen” kronhjort, och så har det varit i alla
tider! Kronhjorten är den obestridlige kungen av Europas
vilt – den trofé som alla europeiska jägare brinner mest för
att hänga på väggen. Har man en gång upplevt hjortarna
brunsta för full hals förstår man varför. Kronhjorten är
kraftfull, graciös, majestätisk och klart det mest
imponerande djuret i våra skogar. Självfallet ska man som
europeisk jägare prova krafterna med detta djur, gärna
flera gånger!

Vi förfogar över en rad av de absolut bästa statsskogsrevir
i den västra delen av Polen, som kan erbjuda
kronhjortsjakt i toppklass. Statsskogsreviren har
välutbildade, erfarna och ansvarsfulla jägare/guider, som
var och en har sitt område på reviret som de känner till lika
bra som sin egen byxficka. Jakten sker oftast som
smygjakt eller vaktjakt från jakttorn som är optimalt
placerade i förhållande till kronviltets rörelse under
brunstperioden. Det jagas två gånger under dagen, från
tidig morgon före soluppgången och åter igen på
eftermiddagen/kvällen tills mörkret faller. Ofta är det möjligt
att kombinera jakten med jakt på råbock, om reviret har fler
kvar på kvoten att nedlägga, samt vildsvin.

Själva jakten på kronhjort är extremt attraktiv – både på
grund av den stora utmaningen det är att komma sig inom
skotthåll av en kapital hjort, men också på grund av de
många traditioner som omger jakten. Enkelt beskrivet, en
upplevelse för livet! Du kan jaga efter prislista eller fastpris,
vi har både stora och mindre kapitala hjortar för
avskjutning. Det är upp till var och en och efter tycke och
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smak och pengabörs!

En jaktresa till Polen gör kronhjortsjakt både lätt, bekväm,
billig och säker, samtidigt en fantastisk naturupplevelse.
Det är längesen kronhjortsjakten i Polen blev populär, och
det finns det grund för!  Kronhjortsjakt i Polen är en upplagd
möjlighet för både nya och erfarna jägare som vill vara
säkra på en god upplevelse.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Uppehälle - RunowoUppehälle - Runowo

Inkvarteringen är i ett fint jakthus hos Lutowkos jaktchef och hans
hustru. Upphället på reviret är klassificerat i kategori ”S”.
Gästavdelningen på 2:a våningen rymmer 2 dubbelrum, ett tre-
bäddsrum samt 2 st 4-bäddsrum, alla med egen toalett och bad.
Det finns tillgång till låsbart garage och kylrum. Runowos jaktchef
heter Boguslaw Rózycki, och han talar engelska. Det finns Wi-Fi
och mobiltäckning.
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PARTNERPARTNER

RDLP TorunRDLP Torun

Vi har arbeta tillsammans med statsskogsväsendet i Torun –
Regionalna Dyrekcja Lasów Panstwowych we Toruniu, eller i
dagligt tal RDLP Torun – de sista 21 åren och före det arbetade
Wilson Jaktresor (som senare blev Diana) tillsammans med några
av reviren. Vårt samarbete omfattar 8 statsrevir och vi har
mångåriga kontrakt med alla 8 reviren. På resten ((19) av RDLP
Toruns i allt 27 oberförsterier är jakten utlagd till olika polska
jaktföreningar. Några av reviren ligger i” Bory Tucholski” – Polens
största skogskomplex.

Gemensamt för statsreviren under RDLP Torun, som grundades
1925 och därmed är ett av Polens äldsta statsrevirväsen, är en
god, professionell och stabil viltförvaltning, där reviren har var sin
specialité. Några av dem utmärker sig med att ha en fantastisk
kronhjortsjakt, andra med höstens kombijakter, och andra med
välorganiserade drevjakter, och andra kan presentera det hela!
Allt detta är beskrivet under det enskilda reviret, ytterligare
information kan man naturligt få via telefon eller mail.

Inkvarteringen på statsreviren sker oftast i jaktområdet - och inte
på hotell i städerna. Våra kunder får härmed hela upplevelsen.

Viltet kan vanligtvis tas tillbaka till boendet och där kan man
dela glädjen med sina jaktkamrater, det blåses ofta salut på
viltparaden. På några av områdena kan man ligga i sängen på
natten och höra kronhjortarnas vrål utanför i brunsten i
september.

En jakt på ett av våra statsrevir under RDLP Torun är helt klart
ett säkert val!
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

RunowoRunowo

Statsreviret Runowo omfattar en areal på totalt 5 000 ha, varav 2
700 ha är skog medan resterande 2 300 ha är lantbruksarealer,
ängar,sjöar och våtmarker. Skogen består av 40% barrskog, 35%
ek, 15% björk och 10% övrigt. Området är huvudsakligen flackt.
Runowo har 23 hochstande och hochsitze samt 11 foderplatser.
Man kan vara upp till 3 jägare åt gången på individuell jakt (2 på
kronhjort). Drevjakterna genomförs för grupper på 12-14 jägare
och då i kombination med vårt statsrevir Lutofko

På reviret finns det både rådjur, kronvilt, dovvilt och vildsvin. Det
nedläggs varje år 20 bockar. Trofémässigt ligger de flesta på
under 350 gram netto, men det nedläggs också bockar på över
350 gram. Den årliga kronhjortskvoten är på ca 12 hjortar – de
allra flesta med en trofévikt på 5-6 kg, men det nedläggs också
hjort på över 6 kg, enkstaka även över 7 kg.  Dovhjortstammen är
på frammarsch och man nedlägger f n 4 dovhjortar per jagtsäsong
och trofékvaliteten är omkring medel. Der är ett gott bestånd av
vildsvin på Runowo och dessa jagas både på individuella jakter
säsongen igenom samt på drevjakter under höst och vinter.
Dessa jakter genomförs i samarbete med vårt statsrevir Lutowko.

Runowo ligger 220 km från gränsövergången vid Kolbaskowo
söder om Szczecin, 70 km från Bydgoszcz och 50 km från Pila,
som är närmsta större städer, 145 från flygplatsen i Poznan
som är den närmsta internationella flygplatsen och 180 km från
Gdansk. Beräknad körtid från den dansk-tyska gränsen är ca
7½ timmar. Beräknad körtid från Rostock är ca 5 timmar.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Fastpris: 4 dagar jakt och uppehälle inkl.
avskjutning av 1 kronhjort upp till 4,99 kg

21. augusti 2023 - 25. februari 2024 SEK 25.395,00:-

Prislista: 4 dagar jakt inkl. uppehälle 21. augusti 2023 - 25. februari 2024 SEK 12.790,00:-

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

4 dagar uppehälle med helpension

4 dagar kronhjortsjakt med egen jägare (8 smygjakter)

Avskjutning av 1 kronhjort upp till 4,99 kg (vid

fastprisarrangemang)

Återbetalning vid icke nedlagd/skadeskjuten kronhjort

SEK 11.000,-   (vid fastprisarrangemang)

Återbetalning om kronhjort skadeskjuts SEK 5.500,-

(vid fastprisarrangemang)

Alla avgifter och licenser

Kokning av trofé

Om den nedlagda hjorten väger över 4,99 kg, betalas

differensen enligt nedanstående troféprislista

Slutavräkning av troféavgifter

Körning under jakten, PLN 360,-/jägare och dag

Extra jaktdag SEK 2.995.-

Uppehälle utan jakt/följeslagare per dag SEK 1.495.-

/dag

Tillägg för enkelrum per dag SEK 250.-

Tolk per person / dag (valfritt - måste beställas i förväg)

SEK 790,-

EU-ansvarsförsäkring SEK 89.- (obligatorisk)

Reseförsäkring

Avbeställningsförsäkring

Dricks

Eftersök av påskjut vilt SEK 670,-

Skinning SEK 340,-

Inköp av kött:

- Råvilt,     SEK 79.- /kg

- Vildsvin, SEK 48.- /kg

- Andet vilt SEK 64.-/kg

Inköp av rådjursskinn:

- Hela djuret SEK 48.- /kg.

- För bogmontage, SEK 275.-   /kg

- Inköp av skinn av räv/mårdhund SEK 320.-
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Troféprislista

Vid jakt efter prislista avräknas enligt nedanstående prislista:

Kronhjort:

Upp till 2000 g                  SEK  5.000.- 

2 001-2 999 g                   SEK 10.750.-

3 000-4 999 g                   SEK 12.890.-    + SEK 21,55  pr. 10 g över 3 000 g

5 000-6 999 g                   SEK 17.200.-    + SEK 59,75  pr. 10 g över 5 000 g

Från 7 000 g                     SEK 29.150.-    + SEK 184,70  pr. 10 g över 7 000 g

Skadeskjutning                 SEK 12.500.-

Kronhind/kalv                   SEK 1.280.-

Möjlighet till avskjutning av vildsvin enligt följande prislista:

Vildsvin:

Vildsvinsgalt:

140 mm – 159 mm             SEK 5.500.-

160 mm – 199 mm             SEK 7.300.- + SEK 185,00 per mm över 160 mm

200 mm och däröver          SEK 14.700.- + SEK 294,00 per mm över 201 mm

Troféavgift för galt under 140 mm samt för unggrisar och smågrisar beräknas efter vikt enligt följande:

Smågrisar och unggrisar:

Upp till 29,99 kg                   SEK 1.100.-

30-59,99 kg                         SEK 2.200.-

Fra 60 kg og op                    SEK 4.420.-

Skadeskjutning                    SEK 1.850.-   

 

 

Kurs pr. 15/1-2023
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VILDTARTERVILDTARTER

Kronhjortjakt i RunowoKronhjortjakt i Runowo

Kronhjort/Kronvilt (Europa)

Viltarter som eventuellt kan köpas till

Vildsvin (Europa)
Bock/Råbock/Råvilt/Rådjur

(Europa)

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



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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