
 
 
 

Brunstjagt på kronhjort i 
Ungarn fastpris/maxpris 
Revirerne, hvorpå der kan jages kronhjort, er forskellige 

jagtforeningsrevirer, i det sydøstlige Ungarn. 
Områderne er med blandet skov, landbrugsjord og siv områder. 
Der er i revirerne store chancer for at nedlægge kronhjorte 
mellem 5-12 kg og endda større. 
Indkvartering kan foregå på hotel eller i jagthus, som på billedet. 
Vi anbefaler sammen med vores samarbejdspartner kronhjortejagt 
i september, som det bedste tidspunkt, da efter de sidste års 
erfaringer har vist sig, som det bedste, hvad brunsten angår. 
Når brunsten er på sit højeste vil jægeren sammen med sin 
jagtfører, ofte være i stand til at pürsche sig ind på rimelig kort 
afstand af hjorten. 
De fleste af jagtførerne er også meget dygtige, når det gælder om 
at kalde hjorten til sig i forbindelse med en pürsch. Pürschjagten 
kombineres gerne med anstandsjagt fra hochsitz. 
Jagten på den brølende hjort er utrolig spændende og kan 
udfordre selv den mest erfarne trofæjæger. Når hjortene brøler 
kan det få nakkehårene til at rejse sig på selv de mest erfarne 
jægere. 



 
Arrangementet omfatter: 
4 dages jagt.4 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. 
4 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 
1 kronhjort 7 - 8 kg 
Pris pr. jæger 26.999,00,-kr 
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 morgen & aften 
Dag 5: 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 9670 
Konto nr.0016659606 

http://www.nikajagtrejser.dk/
mailto:nika@nikajagtrejser.dk


Trofæafgifter Ungarn 
RÅVILDT 
Buk – jagttid:( 15 april – 30 sept. ) 
Trofæ – opsats: netto vægt afsavet 
Indtil 200 g...  ..............................899 kr. 
fra 201 g – 299 g ..................... 1.799 kr. 
fra 300 g – 349 g ..................... 1.899 kr. 
+ 22 kr. pr. g over 300 g 
fra 350 g – 399 g ..................... 2.999 kr. 
+ 52 kr. pr. g over 350 g 
fra 400 g – 449 g ..................... 5.599 kr. 
+ 128 kr. pr. g over 400 g 
fra 450 g – 499 g ................... 11.999 kr. 
+ 220 kr. pr. g over 450 g 
fra 500 g ................................ 22.999 kr. 
+ 250 kr. pr. g over 500 g 
rengøring af trofæer pr. buk ......249 kr. 
Anskydning af råbuk 50% af estimeret 
pris. 
Rå og lam 
Rå og lam...................................349 kr. 

 
 

VILDSVIN 
Individuel jagt 
Kejler 
Trofæ - tænder. 
Indtil 11.99 cm........................ 1.699 kr. 
fra 12 cm – 14,99 cm .............. 4.092 kr. 
+ 65 kr. pr. mm over 12 cm 
fra 15 cm – 17,99 cm .............. 6.199 kr. 
+ 93,33 kr. pr. mm over 14 cm 
fra 18 cm................................. 8.999 kr. 
+ 115 kr. pr. mm over 18 cm 
rengøring af trofæer pr. kejler ...225 kr. 
Søer med grise individuel og 
driv 
Indtil 20 kg.................................599 kr. 
Unggris Fra 21 kg – 50 kg....... 1.199 kr. 
So ............................................ 2.299 kr. 
Anskydning på individuel jagt1.500 kr. 
Kejler drivjagt 
Indtil 11,99 cm........................ 2.099 kr. 
fra 12 cm – 14,95 cm .............. 3.299 kr. 
fra 15 cm – 17,95 cm .............. 4.999 kr. 
fra 18 cm – 20,00 cm .............. 6.999 kr. 
fra 18 cm – 20,00 cm .............. 8.999 kr. 
rengøring af trofæer pr. kejler ...249 kr. 

KRONVILDT 
Hjort Trofæ – gevir + grandel. 
Anbefalet mindst 5 dage Trofævægt 
med kranie uden underkæbe (ikke 
afsavet) 
Indtil 2.5 kg   ....................... 1.999 kr. 
Indtil 2,51 - 3.99 kg ............. 5.999 kr. 
Fra 4. kg – 4.99 kg...............  5.999 kr. 
+ 25 kr. pr. 0,01 kg over 4,00 kg 
Fra 5.00 kg – 5.99 kg...........  8.499 kr. 
+ 45 kr. pr. 0,01 kg over 5,00 kg 
Fra 6.00 kg – 6.99 kg......... 12.499 kr. 
+ 70 kr. pr. 0,01 kg over 6,00 kg 
Fra 7.00 kg – 7.99 kg......... 16.999 kr. 
+ 60 kr. pr. 0,01 kg over 7,00 kg 
Fra 8.00 kg – 9.99 kg......... 22.999 kr. 
+ 100 kr. pr. 0,01 kg over 8,00 kg 
Fra 9.00 kg – 10.99 kg....... 32.999 kr. 
+ 110 kr. pr. 0,01 kg over 9,00 kg 
Fra 10.00 kg – 10.99 kg..... 43.999 kr. 
+ 220 kr. pr. 0,01 kg over10,00 kg 
Fra 10.50 kg – 11.99 kg..... 54.999 kr. + 300 
kr. pr. 0,01 kg over10,00 kg 
Fra 11.00 kg – 10.99 kg..... 69.999 kr. 
+ 399 kr. pr. 0,01 kg over11,00 kg 
15% rabat Fra 15/10 
rengøring af trofæer pr. hjort . 250 kr. 
Hind og kalv 
Hind........................................ 999 kr. 

 
DÅVILDT 
Dåhjort 
Brunsttid: ( 20.10 – 10.11 ) 
Trofæ – gevir. 
Anbefalet mindst 5 dage. 
Trofævægt med kranie uden 
underkæbe (ikke afsavet) 
Indtil 1,99 kg ....................... 2.799 kr. 
Fra 2,00 kg – 2,49 kg........... 3.999 kr. 
Fra 2,50 kg – 2,99 kg........... 4.999 kr. 
+ 72 kr. pr. 0,01 kg over 2,50 kg 
Fra 3,00 kg – 3,49 kg........... 8.599 kr. 
+ 88 kr. pr. 0,01 kg over 3 kg 
Fra 3,50 kg – 3,99 kg......... 12.999 kr. 
+ 160 kr.pr. 0,01 kg over 3,50 kg 
Fra 4,00 kg – 4,49 kg......... 20.999 kr. 
+ 375 kr pr. 0,01 kg over 4 kg 
Anskydning af hjort 50% af estimeret 
pris. 
rengøring af trofæer pr. hjort . 260 kr. 
Då og kalv – Jagttid ( 01.10 – 
15.01) 
då............................................ 400 kr. 
kalv......................................... 400 kr. 

MUFLON 
Vædder 
Trofæ – Horn og skind. 
Anbefalet mindst 5 dage. 

 
Til 59 cm 3.999 kr. 
Fra 60 cm – 69,9 cm 3.999 kr. 
+ 60 kr. pr. 1 mm over 60 cm 
Fra 70  cm – 79,9 cm ...............9.999 kr. 
+ 60 kr. pr. 1 mm over 70 cm 
Fra 80  mm – 89,9 cm............15.999 kr. 
+ 130 kr. pr. 1 mm over 80 cm 
Fra 90  cm – og mere .............28.999 kr. 
+ 229kr. pr. 1 mm over 90 cm 

 
Rengøring af trofæer pr. muflon .260 kr. 
Anskydning af hjort 50% af estimeret 
pris. 

Hundyr 
Hundyr ........................................349 kr. 

SMÅVILDT 
Ræv............................................... 0 kr. 
Hare .......................................... 265 kr. 
Gæs........................................... 225 kr. 
Fasan......................................... 110 kr. 
Agerhøns .................................. 210 kr. 
Ænder ....................................... 120 kr. 
Sneppe ...................................... 186 kr. 
Ringdue ...................................... 20 kr. 
+ 20% til andskydninger 
på stats revire er der når malt et 
pristillæg på 15-20% men det vil fremgå 
af det enkelte tilbud 
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