
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

TILBUDS NR PSD3 
 
Samledrivjagt fra den 12 december 2019 
NIKA jagtrejser tilbyder en super god drivjagt for min.12 
jægere på et OHZ statsrevir. 
på 1 revir der ligger 170 km fra den polske grænse nord for 
Pila ved byen Zlotow. 3 dages drivjagt ved Zlotow 
Reviret  er på mere end 13788 ha tilsammen der af 6786 ha 
skov. 
På reviret findes kronvildt, dåvildt, råvildt, vildsvin samt 
ræv. 
Der skydes normalt mellem 40 og 60 stk. vildt på 3 dage.  
hind/kalv, rå/lam og vildsvin til afskydning. Årlig 
afskydning  300 vildsvin, 140 krondyr, 200 rådyr 
Indkvarteringen er Kat. s og ligger centralt på reviret.  
Værelser er med bad og toilet på værelset og maden er 
rigtig god hjemmelavet Polsk mad. 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Program for turen:  
Dag 1: ankomst – ca. kl. 18 aften  
Dag 2: drivjagt  
Dag 3: drivjagt 
Dag 4: drivjagt 
Udarbejdelse af protokol, og derefter afrejse fra reviret.  
Eventuelt overnatning til næste dag  
                     TILBUDS NR: PSD3 
 

 

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

3 dages jagt drivjagt OHZ 
3 dages ophold  i dobeltværelse kost og logi OHZ 
Engelsk eller tysk talende tolk og 
trofæbehandling.                
Pris pr. jæger                        5599,00,-kr 
 
 
Ikke inkluderet: 
trofæer efter vedlagte  prisliste 
 
Polsk voucher, administration, forsikring og Gebyr vedr. moms på 
rejser 899 kr. 
 
Evt. enkelværelse.Drikkepenge Kørsel til / fra Polen. 
Ekstra drivjagtdag koster 2019,-kr 
Ekstra opholdsdag 649 kr. 
 

Tryk her for 

Bestilling 

http://www.nikajagtrejser.dk/
https://www.nikajagtrejser.dk/bestilling/


 
 
OHZ trofæafgifter  i Polen fra 
1 marts 2019 inkl. Polsk 
moms. 
RÅVILDT  
Buk – jagttid:( 10 maj – 30 sept. )  
Trofæ – opsats: brutto vægt hele kranie uden 
underkæbe – 90 g. 
 
 Indtil 149 g ................................. 499 kr. 
 Fra 150 g – 199 g ....................... 999 kr. 
 + 11 kr. pr. g over 150 g 
 Fra 200 g – 299 g .....................1.549 kr. 
 + 5,5 kr. pr. g over 200 g 
 Fra 300 g – 349 g .....................2.099 kr. 
 + 37 kr. pr. g over 300 g 
 Fra 350 g ..................................3.949 kr. 
 + 69 kr. pr. g over 350 g 
 550 g max pris. 
 Anskydning af råbuk ............... 1.999kr. 
 
Rå og lam ( jagttid 01.10 – 15.01)  
 Rå og lam ................................... 429 kr. 
 
Rå og lam ( jagttid 01.10 – 15.01)  
 Rå og lam ................................... 429 kr. 
 
VILDSVIN 
Keiler – jagttid: (01.04 – 28.02),  
Trofæ - tænder. 
 fra 14 cm til 15.9 cm ................4.444 kr. 
 + 28,55 kr. for hvert 1 mm over 14cm 
 fra 16 cm ..................................5.016 kr. 
   + 142,5 kr. for hvert 1 mm over 16cm 
 
Keiler (indtil 14 cm). 
Ungsvin og søer   
jagttid: (01.04 – 28.02). 
Drivjagt: (01.10 – 15.01). 
Søer med grise: (15.08 – 15.01). 
 Indtil 29,99 kg ............................ 899 kr. 

 Fra 30 kg – 39,99 kg ................1.399 kr.  
 Fra 40 kg – 49,99 kg ................1.999 kr. 
 Fra 50 kg – 59,99 kg ................2.299 kr. 
 Fra 60 kg – 69,99 kg ................2.499 kr. 
 Keiler, og unggrise fra 70 kg  ..3.533 kr. 
 So fra 70 kg  .............................4.699 kr. 
 Anskydning  .............................1.099 kr. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KRONVILDT 
Hjort – jagttid: ( 21.08 – 28.02.) 
Brunsttid: ( 15.09 – 05.10 ) 
Trofæ – gevir + grandel. 
Anbefalet mindst 5 dage. 
Trofævægt  med kranie uden underkæbe 
(ikke afsavet) 
 Spidshjort på ........................... 2.799 kr.
 Indtil 1,99 kg ........................... 3.199 kr. 
 Fra 2 kg – 2.49 kg ................... 5.470 kr. 
 Fra 2.50 kg – 2.99 kg............... 6.725 kr. 
 Fra 3.00 kg – 3.49 kg............... 7.979 kr. 
 Fra 3.50 kg – 4.99 kg............... 8.548 kr. 
 + 7,60 kr. pr. 0,01 kg over 3,50 kg 
 Fra 5,00 kg – 5.99 kg............... 9.689 kr. 
 + 36,89 kr. pr. 0,01 kg over 5,00 kg 
 Fra 6.00 kg – 6.99 kg............. 12.880 kr. 
 + 42,19 kr. pr. 0,01 kg over 6,00 kg 
 Fra 7.00 kg – 7.99 kg............. 17.099 kr. 
 + 91,19 kr. pr. 0,01 kg over 7,00 kg 
 Fra 8.00 kg 26.218 kr. 
 + 135,00 kr. pr. 0,01 kg over 8,00 kg 
 Anskydning 3.999 kr. 
  
Hind og kalv (jagttid 29.09 – 20.01 ) 
 
 Hind/ kalv ................................... 750 kr. 
 Hind på OHZ .............................. 999 kr. 
 Kalv på OHZ .............................. 999 kr. 
 
. 
 
Prisliste Polen 
DÅVILDT 
Hjort – jagttid: ( 01.10 – 31.01) 
Brunsttid: ( 20.10 – 10.11 ) 
Trofæ – gevir. 
Anbefalet mindst 5 dage. 
Trofævægt  med kranie uden underkæbe 
(ikke afsavet) 
 Fra 0 kg – –1,49 kg ................. 3.799 kr. 
 Fra 1,50 kg – 2,49 kg............... 4.499 kr. 
 + 27 kr. pr. 0,01 kg over 1,50 kg 
 Fra 2,50 kg – 2,99 kg............... 7.199 kr. 
 + 36 kr. pr. 0,01 kg over 2,50 kg 
 Fra 3,00 kg .............................. 8.999 kr. 
 + 125,00 kr. pr. 0,01 kg over 3,00 kg 
 Anskydning ............................. 4.199 kr. 
Då og kalv – Jagttid ( 01.10 – 15.01) 
 
 Hind/ kalv ......................... 899 kr. 
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