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Brunstjagt på kronhjort i Ungarn i september 2020 
 
Revirerne, hvorpå der kan jages kronhjort, er forskellige 

jagtforenings revirer, i det sydlige Ungarn. 

Områderne er med blandet skov, landbrugsjord og siv 

områder. 

Der er i revirerne store chancer for at skyde kronhjorte 

imellem 5-10 kg og endda større. 

Indkvartering kan foregå på hotel eller jagthus, som på 

billedet.  

Vi anbefaler sammen med vores samarbejdspartner fra 

ca. 8-25. 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. Pürsch jagten kombineres gerne med 

anstandsjagt fra hochsitz. 

Jagten på den brølende hjort er utrolig spændende og 

kan udfordre selv den mest erfarne trofæjæger og når 

hjorte brøler kan der få nakkehårene til at rejse sig på 

selv de mest erfarne jægere. 

Hermed et fantastisk tilbud som er gældende indtil der 

er udsolgt i 2020 

 

Afskydning af en kronhjort 5-6 kg 
4 jagtdage (8 pürsch) med 5 overnatninger 

5 dages fuld pension, ophold kat.1 i dobbeltværelse  

Jagtfører 1:1 

Ungarsk jagttegn og trofæbehandling 

Ingen merpris hvis jagtføreren har sagt ja til 

afskydning og hjorten er større end 6 kg                                

Kun:  19.990,-kr. pr. jæger. 
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Afskydning af en kronhjort 6-7 kg 
4 jagtdage (8 pürsch) med 5 overnatninger 

5 dages fuld pension, ophold kat.1 i dobbeltværelse  

Jagtfører 1:1 

Ungarsk jagttegn og trofæbehandling 

Ingen merpris hvis jagtføreren har sagt ja til afskydning og hjorten er større end 7 kg   

Kun:  25.950,-kr. pr. jæger. 
 

 

Afskydning af en kronhjort 7-8 kg 
4 jagtdage (8 pürsch) med 5 overnatninger 

5 dages fuld pension, ophold kat.1 i dobbeltværelse  

Jagtfører 1:1 

Ungarsk jagttegn og trofæbehandling 

Ingen merpris hvis jagtføreren har sagt ja til afskydning og 

hjorten er større end 8 kg   

Kun:  32.950,-kr. pr. jæger. 
 

Afskydning af en kronhjort 8-9 kg 
4 jagtdage (8 pürsch) med 5 overnatninger 

5 dages fuld pension, ophold kat.1 i dobbeltværelse  

Jagtfører 1:1 

Ungarsk jagttegn og trofæbehandling  

Ingen merpris hvis jagtføreren har sagt ja til afskydning og 

hjorten er større end 9 kg   

Kun:  44.000,-kr. pr. jæger. 
 
Ikke inkluderet: drikkevarer, kørsel i revir 30 euro pr. pursch , 

evt. transfer fra lufthavn, tolk, evt. hjemsendelse af trofæer, 

enkeltværelse tillæg 165,-kr pr. opholdsdag, trofæopmåling, rejse 

og afbestillingsforsikring.  

 

Yderliggere afskydning efter prisliste 

 

Tilbagebetaling ved ikke nedlagt kronhjort: 

5-6 kg    8.900,-kr. ved anskydning 50 % 

6-7 kg  13.000,-kr. ved anskydning 50 % 

7-8 kg  19.050,-kr. ved anskydning 50 % 

8-9 kg  26.950,-kr. ved anskydning 50 % 

 

Jægeren skal altid afvente jagtførerens tilladelse til afgivelse 

af skud, grundet den selektive afskydning, som finder sted i 

Ungarn, man skal kunne acceptere at få nej til afskydning af 

dyret, og fortsætte sin pürsch efter et andet dyr. 

 

Alle trofæer, som nedlægges i Ungarn skal trofæopmåles på et af de regionale opmålingskontorer.  

Disse kontorer har en begrænset åbningstid, hvilket betyder at trofæet ikke altid kan hjembringes 
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som bagage. I de tilfælde kan det eftersendes pr. post eller af et speditørfirma. Prisen for 

hjemsendelse af råbukke opsatse samt keiler tænder er 75,- kr. pr. stk. Kronhjort 180,-kr. pr. kg.  

 

Protokol 

Efter jagten udfylder og underskriver jagtorganisationen og jæger jagtprotokollen. Alle forhold og 

oplysninger skal indskrives i protokollen, herunder evt. reklamationer. Reklamationer som ikke er 

indskrevet i protokollen kan ikke behandles. Protokollen er godkendt ved jægerens underskrift. Alle 

ydelser samt trofæafgifter afregnes i henhold til protokol. Jægeren kan ikke på nogen måde lave 

direkte aftale om priser med revirerne i Ungarn.  

 

Vedr. rejsedokumenter 

Papirer, kørselsvejledning, evt. flyplan m.v. fremsendes senest ca. 30 dage før afrejse. 

 

Depositum 5.000,- kr. ved tilmelding. Restdepositum 60 dage før afrejse i forhold til bestilling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aurorajagtrejser.dk/


 

Aurora  Jagtrejser   jomfrustien4. 1. sal   DK-6100 Haderslev  tlf. +45 23452694 

Postbox 115   E-Mail: aurorajagt@aurorajagtrejser.dk  www.aurorajagtrejser.dk 

Medlem af rejsegarantifonden med nr. 1685 
 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 
Kronvildt Kr. Tillæg 

    

    

Optil 3,99 kg 6.450,-   

4,00-4,99 kg 7.500,-   

5,00-5,99 kg 9.990,- + 50,00 pr. 10 g 

6,00-6,99 kg 14.950,- + 52,00 pr. 10 g 

7,00-7,99 kg 19.950,- + 80,00 pr. 10 g 

8,00-8,99 kg 27.900,- + 112,00 pr. 10 g 

9,00-9,99 kg 39.900,- + 185,00 pr. 10 g 

10,00-10,99kg 57.900,- + 224,00 pr. 10 g 

11kg og derover 79.850,- + 485,00 pr. 10 g 

 
Anskudt 50 % af trofæ pris 

 Hind og kalv 1.500,-kr. 

      

Vildsvin Kr. Tillæg 

Keiler:     

Op til 12 cm 2.800,-   

12 cm 3.400,- + 68,- pr.mm o/120 mm 

14 cm 5.750,- +110,- pr.mm o/140 mm 

16 cm 7.995,- + 165,- pr.mm o/160 mm 

18 cm 9.950,- + 175,- pr.mm o/180 mm 

20 cm 12.890,- + 294,- pr.mm o/200 mm 

  
Anskudt 50 % af trofæ pris 

  
      

Råbukke Kr. Tillæg    

0 - 149 g 1.250,-   

150 - 249 g 1.300,-   

250 - 299 g 1.500,- + 20,- pr. g o/250 g 

300 - 349 g 2.480,- + 40,- pr. g o/300 g 

350 - 399 g 4.150,- + 71,- pr. g o/350 g 

400 - 449 g 7.795,- + 100,- pr. g o/400 g 

450 - 499 g 13.695,- + 200,- pr. g o/450 g 

500 g og derover 24.950,- + 300,- pr. g o/500 g 

Anskudt 50 % af trofæ pris   

      

   

Vildsvin Kr. Tillæg 

So 2.800,-   

Unggrise      

20 - 49,9 kg 1.650,-   

Smågrise     

indtil 19,9 kg 950,-   

Anskudt 50 % af trofæ pris    

      

 

Trofæopmålingsgebyr for kronhjort og keiler 250,-kr. pr. stk.  

Trofæopmålingsgebyr for råbukke 225,-kr. pr. stk.   
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