
 
 

 
 

 
 
  

 

 

 
 

 

 
 
 Muflon i Ungarn  
Ét af revirerne, hvorpå vi tilbyder denne eksklusive muflonjagt, 
er beliggende ca. 100 km sydvest for Budapest. Reviret er på ca. 
23.000 ha, hvoraf ca. 16.000 ha er skov. Reviret er beliggende i 
en meget smuk natur. Der er i reviret gode meget gode chancer 
for at nedlægge en medalje muflon samt at opleve den 
spændende purch på muflon.  
Mufloner som nedlægges er typisk 75 – 95 cm enkelte større. 
Der nedlægges årligt ca. 30 mufloner på dette revir.  
Indkvartering vil foregå i det flotte jagthus, som er beliggende 
centralt i jagtområdet.  
Der vil blive serveret god og rigeligt med mad fra det ungarske 
køkken.  
Der vil være mulighed for at skyde, kronhjort, vildsvin samt 
kronkalve under  jagten. Det mest optimale tidspunkt for at 
skyde en god  muflon er i perioden fra   den 20 oktober - til den  
31 januar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Program for turen: 
Fly fra Kbh.eller Hamburg – Budapest. 
Kørsel til Revir 
Dag 1: ankomst – og første jagt samme 
aften 
Dag 2: jagt morgen & aften 
Dag 3: jagt morgen & aften 
Dag 4: jagt om morgen, og der efter 
morgenmad samt 
Udarbejdelse af protokol, og derefter afrejse 
fra reviret. 
Ønskes ekstra opholdsdag uden jagt koster 
dette 649,-kr 
 

 

www.nikajagtrejser.dk 
e mail:nika@nikajagtrejser.dk 
Tlf+4575245794 
Fax+4575245725 
Bank: Danske Bank 
Reg.nr 9674 
Konto nr.0016659606    
 

Arrangementet omfatter: 
3 dages jagt.3 dages ophold.Fuld forplejning. 
Tolk.Ophold i dobbeltværelse.Alle nødvendige tilladelser. 
Fly fra Kbh. eller Hamburg – Budapest T/R 
Ikke inkluderet: 
.trofæer efter vedlagte prisliste 
Evt. vildsvin efter prisliste 
Kørsel i reviret 25€ 25 pr. purch 
Evt. enkelværelse.Drikkepenge. 
3 Dages Jagt kost og logi                          
1 Voucher og forsikring         
Gebyr vedr. moms på rejser  
Fly Kbh/ Hamburg t/r -  Budapest   
Leje bil fra Budapest til revir 
Pris pr. jæger              6.999,00,-kr 
 
 

http://www.nikajagtrejser.dk/


 
 
VILDSVIN 
Individuel jagt 
Kejler 
Trofæ - tænder. 
Indtil 11.99 cm........................ 2.146 kr. 
fra 12 cm – 13,99 cm .............. 2.299 kr. 
+ 65 kr. pr. mm over 12 cm 
fra 14 cm – 15,99 cm .............. 3.599 kr. 
+ 120 kr. pr. mm over 14 cm 
fra 16 cm – 17,99 cm .............. 5.999 kr. 
+ 100 kr. pr. mm over 14 cm 
fra 18 cm – 19,99 cm .............. 7.999 kr. 
+ 200 kr. pr. mm over 14 cm 
fra 20 cm – 21,99 cm .............. 12.999 kr. 
+ 200 kr. pr. mm over 20 cm 
fra 22 cm................................. 16.999 kr. 
+ 399 kr. pr. mm over 18 cm 
rengøring af trofæer pr. kejler ...225 kr. 
Søer med grise individuel og 
driv 
Indtil 50 kg.................................1999 kr. 
Over 80 kg................................ 1.199 kr. 
So ............................................ 3.299 kr. 
Anskydning på individuel jagt50%. 
rengøring af trofæer pr. kejler ...299 kr. 
 
 
KRONVILDT 
Hjort Trofæ – gevir + grandel. 
Anbefalet mindst 5 dage Trofævægt 
med kranie uden underkæbe (ikke 
afsavet) 
Indtil 2.99 kg ....................... 2.999 kr. 
Fra 3. kg – 3.99 kg............... 5.399 kr. 
Fra 4. kg – 4.99 kg............... 6.999 kr. 
Fra 5.00 kg – 5.99 kg........... 9.999 kr. 
Fra 6.00 kg – 6.99 kg......... 12.999 kr. 
+ 70 kr. pr. 0,01 kg over 6,00 kg 
Fra 7.00 kg – 7.99 kg......... 19.999 kr. 
+ 70 kr. pr. 0,01 kg over 7,00 kg 
Fra 8.00 kg – 9.99 kg......... 26.999 kr. 
+ 90 kr. pr. 0,01 kg over 8,00 kg 
Fra 9.00 kg – 10.99 kg....... 35.999 kr. 
+ 120 kr. pr. 0,01 kg over 9,00 kg 
Fra 10.00 kg – 10.99 kg..... 47.999 kr. 
+ 230 kr. pr. 0,01 kg over10,00 kg 
Fra 11.00 kg – 11.99 kg..... 71.999 kr. 
+ 350 kr. pr. 0,01 kg over 11,00 kg 
Anskydning af hjort 50% af estimeret 
Prisen er + 15% på hjort på statsrevirer. 
pris. 
rengøring af trofæer pr. hjort . 250 kr. 
Hind og kalv 
Hind........................................ 999 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MUFLON 
Vædder 
Trofæ – Horn og skind. 
Anbefalet mindst 5 dage. 
Til 54,99 cm 5.899 kr. 
Fra 55 cm – 59,9 cm ………5.899 kr. 
+ 22 kr. pr. 1 mm over 60 cm 
Fra 60 cm – 69,9 cm ……….6.999 kr. 
+ 60 kr. pr. 1 mm over 60 cm 
Fra 70 cm – 79,9 cm ........... 12.999 kr. 
+ 90 kr. pr. 1 mm over 70 cm 
Fra 80 mm – 89,9 cm .......... 21.999 kr. 
+ 100 kr. pr. 1 mm over 80 cm 
Fra 90 cm – og mere ........... 31.999 kr. 
+ 210kr. pr. 1 mm over 90 cm 
Rengøring af trofæer pr. muflon 290 kr. 
Anskydning af hjort 50% af estimeret 
pris. 
Hundyr  
 Hundyr ....................................... 699 kr. 
 


