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ZMIGRODZMIGROD

Stort statsrevir som ligger i den sydvästra delen av Polen. Riktigt stora bestånd av kronvilt, dovvilt, råvilt

och vildsvin. Inkvarteringen av riktigt god standard mitt i reviret. Professionell jaktorganisation och det ges

bra rabatt på vildsvin.

Jakten kan bedrivas av alla Kräver inte god fysisk
kondition

Inkvartering i stuga Pürschjakt Selektions-/hondjursjakt

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Hondjursjakt i ZmigrodHondjursjakt i Zmigrod

Höjdpunkter

27.284 hektar stort revir
Årlig avskjutningsplan: 566 st. vildsvin, 496 st.
kronvilt, 96 st. dovvilt, 397 st. råvilt
Trevlig inkvartering på reviret
Vårt äldsta statsrevir i Polen

Hondjursjakt i Polen

Att lista sig inom skotthåll av en grupp kronhindar är allt
annat än lätt. Det finns alltid ett par vaksamma ögon och
öron bland dem. När det lyckas är känslan av jaktlig succé
total. När mesta möjliga jaktupplevelser till minsta möjliga
pengar är målet, så är de polska höstjakterna på hondjur
och kalvar/lamm ett riktigt gott val på det perfekta
jaktresearrangemanget.

Det är en väsentlig del i viltförvaltningen att skjuta av
hondjur/kalvar/lamm varje år. En stor andel av dessa
nedläggs genom individuell jakt.  Eftersom
avskjutningsavgifterna är rimliga och fordringarna stora att
överlista de vaksamma hindarna är det i regel minst lika
stor utmaning som att nedlägga en brölande hjort vid
troféjakten under brunstperioden.

Du får alltså mycket jakt för pengarna och du kan
dessutom köpa och ta hem ditt kött till särskilt rimliga
priser. Det ger jägaren en helt annan dimension att kunna
servera resultatet av ansträngningarna för sina gäster.

Vi förfogar över en rad av de absolut bästa
statsskogsreviren i den västra delen av Polen, som alla
kan erbjud hondjursjakt i toppklass. Statsskogsreviren har
välutbildade, erfarna och ansvarsfulla jaktguider, som var
och en har sitt område att förfoga över i reviret, vilket de
känner som sin egen byxficka.

Jakten sker oftast som smygjakt eller vaktjakt från jakttorn
som är placerade optimalt i förhållande till viltets rörelse på
reviret. Det jagas två gånger varje dag, tidigt på morgonen
före soluppgång och åter på eftermiddag/kväll tills mörkret
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faller. Oavsett vilken tidpunkt man väljer för jakten efter
hondjur är det alltid möjlighet att kombinera jakten med jakt
på vildsvin tidigt på morgonen eller sent på kvällen, då
vildsvinen är i rörelse och mest aktiva.

Många jägare återvänder ofta tillbaka på hondjursjakt med
ett par goda jaktkamrater. Det är en god tradition, som för
rimliga pengar skärper sinnena som jägare!
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Uppehälle - ZmigrodUppehälle - Zmigrod

Inkvarteringen sker i ett nyrenoverat jakthus på reviret, varifrån
man i kronviltets brunst under september månad kan höra
hjortarna bröla precis utanför huset. Uppehället är klassificerat i
kategori ”S” som är den bästa klassen. Gästavdelningen på
andra våningen rymmer 1 enkelrum, 4 dubbelrum, 3 3-bäddsrum
samt 1 4-bäddsrum. Det är kylskåp till våra gästers förfogande.
Det finns ett trevlig uppehållsrum med öppen spis samt matstuga
och bastu. Det är tillgång till låsbart garage och kylhus.
Jaktchefen heter Franciszek Matysiak och han pratar lite tyska. Dt
finns Wi-Fi och mobiltäckning.
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PARTNERPARTNER

RDLP WroclawRDLP Wroclaw

Statsskogsväsendet i Wroclaw- Regionalna Dyrekcja Lasów
Panstwowych we Wroclawiu, eller i dagligt tal RDLP Wroclaw, är
vår äldsta samarbetspartner i Polen. Vi har sänt jägare till de revir,
som lyder under RDLP Wroclaw sedan 1978, startade med ett
enda revir till att nu omfatta 11 statsrevir, varav vi har mångåriga
kontrakt med 6 av de allra bästa. På resten (22) av deras totalt 33
oberförsterier är jakten utlagd till olika polska jaktföreningar.

Gemensamt för våra statsrevir under RDLP Wroclaw, som under
2015 kunde fira 70 års jubileum, är en god, professionell och
stabil viltförvaltning, där varje revir har sin egen specialité. Några
utmärker sig med att ha en fantastisk kronhjortsjakt, andra med
mycket god organisation vid drevjakterna, och några kan helt
enkelt erbjuda det hela! Allt detta är närmare beskrivet under det
enskilda reviret, önskas ytterligare information kan detta fås via
mail eller telefon.

Inkvarteringen på statsreviren sker normalt på jaktområdet och
inte på hotell inne i städerna. Våra kunder får då den kompletta
upplevelsen att vara på jaktresa. Viltet tas ofta med hem för
viltparad till inkvarteringen och glädjen delas mellan

jaktkamraterna, brasor tänds och det blåses i jakthorn för viltet.
På några av reviren kan man ligga i sin säng på natten och
höra hjortarna bröla under brunsten i september.

En jakt på ett av våra statsrevir under RDLP Wroclaw är helt
klart ett säkert val.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

ZmigrodZmigrod

Statsreviret Zmigrod  är vårt äldsta statsrevir, vi haft ett samarbete
sedan 1978. Reviret är på totalt  27 284 ha, varav 11 202 ha är
skog, medan resterande 16 082 ha är lantbruksarealer, ängar,
sjöar och våtmarker. Skogen består av 64% barrskog, 14% ek
och 14% al. Området är huvudsakligen flackt. Zmigrod har 167
hochstande och hochsitze samt 40 foderplatser. Det är möjlighet
för spännande pürschjakt från häst och vagn under förutsättning
att det beställs i förväg. Man kan vara upp till 6 jägare åt gången,
men 4 jägare är det optimala. Drevjakterna genomförs för grupper
på 10-14 jägare.

På reviret finns både råvilt, kronvilt, dovvilt och vildsvin samt
änder och gäss. Det skjuts varje år omkring 100 bockar med
riktigt fin trofékvalitet. Det är goda möjligheter för bockar från 350
gram och uppåt. Den årliga kronhjortkvoten är på över 25 hjortar –
de allra flesta med en trofévikt på 5-7 kg, men det nerläggs också
hjortar över 8 kg. Av dovhjortar nedläggs ca 10 per jaktsäsong.
Det är fina polska dovhjortar på omkring 2,5 kg.  Det är en tät
vildsvinstam på Zmigrod och dessa jagas både på individuella
jakter säsongen igenom samt på de 6 årliga drevjakterna som
normalt ger goda resultat, med en bra blandning av vilt.

Zmigrod ligger  200-260 km från gränsövergången vid
Forst/Olszyna - beroende på vilken väg man tar – motsvarande
ca 3 timmars körning, 60 km från Wroclaw som är närmsta
större stad och 75 km från Wroclaw flygplats, som är den
närmaste internationella flygplatsen. Förväntad körning från
den dansk-tyska gränsen är ca 8 timmar. Förväntad körning
från Rostock är ca 6 timmar. Wroclaw är en mycket spännande
stad, som absolut är värd ett besök under bockjakten då man
brukar ha lite tid över.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Prislista: 3 dagars jaktuppehälle 1. oktober 2023 - 13. januari 2024 SEK 8.995,00:-

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

3 dagar uppehälle (kat. ”S”) med helpension

3 dagar hondjursjakt med egen jägare (6 smygjakter)

Möjlighet för avskjutning av kronhind/kalv, rå/lamm

samt vildsvin

Alla avgifter och licenser

Slutavräkning av nedlagt vilt enligt prislista

Körning under jakten, PLN  320,- / jägare/dag

Extra jaktdag SEK 2.795.-

Uppehälle utan jakt/ följeslagare, per dag SEK 1.295,-

Tillägg för enkelrum /dag SEK 260.-

Tolk per person / dag (valfritt - måste beställas i

förväg):

- v. 1 jæger SEK 1.640,-

- v. 2 jægere SEK 820,-

- v. 3 jægere SEK 630,-

- v. 4 jægere SEK 440,-

EU-ansvarsförsäkring SEK 89.- (obligatorisk)

Reseförsäkring

Avbeställningsförsäkring

Dricks

Inköp av viltkött:    

- Vildsvin, SEK 42.- / kg

- Råvilt, SEK 82.- / kg

- Annat vilt, SEK 60.- /kg

Inköp av skinn:

- Helt skinn, SEK 210.- /kg

- Skinn av räv/mårdhund, SEK 485.-
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Trofèprislista

Nedlagt vilt avräknas efter följande prislista:

Kronhind/kalv                    SEK 880.- (Der ges 15% rabatt på denna pris)

Dov/kalvar                         SEK 665.-

Rå/lamm                           SEK 590.- 

Möjlighet till avskjutning av vildsvin enligt följande prislista:

Vildsvin:

Vildsvinsgalt:

140 mm – 159 mm SEK 7.450,-

160 mm – 199 mm SEK 8.390,- + SEK 221,00 per mm över 160 mm

200 mm och däröver SEK 17.230,- + SEK 265,00 per mm över 201 mm

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

Upp till 29,99 kg SEK 1.240,-

30-49,99 kg SEK 2.480,-

50-79,99 kg SEK 4.770,-

Galt, unggrisar över 80 kg SEK 5.295,-

Skadeskjutning av vildsvin SEK 1.640.-    

Följande rabatt ges på vildsvin:

50 % rabatt på alla vildsvin upp till 13,9 cm betar

25 % rabatt på galtar från 14 cm betar och där över

 

Kurs pr. 15/1-2023

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 8



VILDTARTERVILDTARTER

Hondjursjakt i ZmigrodHondjursjakt i Zmigrod

Hondjur
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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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