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Jagt på muflon i Ungarn 

 
 

Et af revirerne, hvorpå vi tilbyder denne jagt er 

beliggende ca. 100 km nord øst for Budapest. Reviret 

er på ca. 5.000 ha, hvoraf ca. 4.300 ha er skov, mens 

resten er marker og brakmarker. Reviret er beliggende 

i en meget smuk natur med lettere kuperede områder. 

Der er i reviret gode chancer for at nedlægge muflon, 

kronvildt og vildsvin. 

Det anbefales at jage i oktober, november eller 

december.  Muflonen er i brunst ca. i midten af 

november. I dette område er muflonerne fra ca. 60-95 

cm i størrelse. Der er også mulighed for helt kapitale 

muflon over 95 cm - denne skal bestilles lang tid før 

jagten, da der er mange, som venter på muligheden 

for at få lov til at skyde et sådant trofæ. 

Alternativt kan der jages på et af de andre revirer, som 

vi har til rådighed. 

 

Indkvartering vil foregå på en lille pension eller et lille 

hotel i nærheden af reviret.  Der vil her blive serveret 

god og rigeligt med mad fra det ungarske køkken. I 

enkelte revirer er der mulighed for indkvartering i 

revirets jagthus, hvis dette er et ønske. 

  

Inkluderet i prisen: 

4 jagtdage  

4 dages fuld pension 

Jagtføring 1:1 

Ophold Kat.1 i dobbeltværelse  

Jagttegn, våbentilladelse og trofæbehandling                                  

I alt 4.250,- kr. pr. jæger. 

 

Ikke inkluderet: Drikkevarer, transport i reviret betales i Ungarn med 25 Euro pr. pürsch, tolk, evt. 

flybillet, evt. transfer 250 Euro. Til deling imellem deltagere Budapest/reviret t/r, 

administrationsgebyr 950,- kr. pr. jæger enkeltværelse 190,- kr. pr. dag, evt. hjemsendelse af 

trofæer, trofæopmålingsgebyr, rejse- og afbestillingsforsikring. 

 

Afskydning vil foregå efter gældende prisliste nedenfor. Der er mulighed for at lave 10 % regel på 

størrelse. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser. 

 

 

http://www.aurorajagtrejser.dk/


 

Aurora  Jagtrejser   Jomfrustien 4. 1. sal    Postbox 115    DK-6100 Haderslev  

  tlf. +45 23452694  E-Mail: aurora@aurorajagtrejser.dk  www.aurorajagtrejser.dk 

Medlem af rejsegarantifonden med nr. 1685. 
 

 

Skulle det fremsendte anledning til spørgsmål kan i kontaktes på tlf. nr. 23452694.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
Gram Råbuk +/1 gr.  Kg      Kronhjort +/10 gr.  Cm    Keiler +/1 mm 

 0 – 149 1.400   0 – 1,99 3.500   0 - 11,99 3.750  

150 – 199 1.800   2,00 – 2,99 4.900   12,00 - 13,99 5.900 100 

200 – 249 2.050   3,00 – 3,99 6.900   14,00 – 15,99 7.900 100 

250 – 299 2.300 20  4,00 – 4,99 8.300   16,00 – 17,99 10.500 125 

300 – 349 3.500 35  5,00 – 5,99 10.500 50  18,00 – 19,99 14.000 175 

350 – 399 5.750 50  6,00 – 6,99 14.900 70  20,00 & > 17.500 300 

400 – 449 8.200 100  7,00 – 7,99 22.300 80     

450 – 499 13.500 200  8,00 – 8,99 28.900 100  Kg Vildsvi

n 

 

500 & > 25.000 300  9,00 – 9,99 37.800 120  0 – 19,99 kg 1200  

    9,50 – 9,99 43.100 180  20 – 49,99 kg 2.600  

Rå & Lam 400   10,00 – 10,49 49.400 220  50 kg & > 3.950  

    10,50 – 10,99 60.800 380     

    11,00 & > 79.500 480     

           

    Kronhind & 

kalv 
1.200      

 

Muflon    Kg      Dåhjort +/10 

gr. 

   

    0 – 1,99 3.900     

Optil 60 cm 6.500   2,00 – 2,49 5.900     

60-69 cm 6.950 + 550,-kr.pr. cm  2,49 – 2,99 7.500 60    

70-79 cm 12.500 + 725,-kr. pr. cm  3,00 – 3,49 10.900 80    

80-89 cm 19.750 + 1.000,-kr. pr. cm  3,50 – 3,99 15.800 160    

90 cm 29.750 + 1.900,-kr. pr. cm  4,00 – 4,49 25.100 300    

    4,50 – & > 39.000 400    

Lam og får 550         

    Dåhind & 

kalv 
800     

          

          

 

 

Vi skal ved booking modtage deres pas nr. og jr. nr. på våbentilladelsen af det våben, som ønskes 

medbragt til jagten i Ungarn. 

 

 

Med venlig hilsen    

Aurora Jagtrejser  

http://www.aurorajagtrejser.dk/

