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Drivjagt/trykjagt i Letland  
 

Vi kan tilbyde denne drivjagt/trykjagt i den vestlige del af Letland. Jagten kan afvikles i reviret 

Urgale, Zuras og Kaltene, eller et af de øvrige revirer i den vestlige del af Letland. 

Det spændende ved drivjagt i Letland er at der kan nedligges vildsvin, elg, kronvildt  

(alt er afhængig af om kvoten er opbrugt, det meddeles på dagens parole hvad der må skydes), ræv 

og vaskebjørn. 

Ønskes et revir med forholdsvis meget elg vælges et af de østlige revirer og ønskes der meget 

kronvildt vælges et af de vestlige revirer. 

Der er også mulighed for to dages individuel aftensjagt fra hositz. 

Indkvartering bliver i jagt hus/hotel i nærheden af reviret, der overnattes og spises på samme sted. 

Jagten afvikles i henhold til dagens parole, hvad angår hvilke arter der må nedlægges, når en kvote 

på en bestemt dyreart er opbrugt er der ikke muligt at 

skyde den pågældende art. 

 

Vi vil her fra kontoret gerne opfordre alle, som tager med 

på en drivjagt til, at der trænes meget på hjortebanen for 

at få det optimale ud af en drivjagt sådan, at succesen 

bliver stor både for jer og os.  

Drivjagt i Letland for min. 15 deltagere.  

3 dages drivjagt/trykjagt, 4 dages ophold,  

transfer fra Riga til jagtområdet t/r   

al transport i reviret, engelsk eller tysk talende tolk 

mulighed for 2 aftensjagter fra hochsitz, rengøring af 

trofæer, veterinær dokumenter 

Afskydning af alle vildsvin og keiler optil 18,00 cm (so 

over 70 kg straf/tillæg 290 Euro, keiler over 18 cm 280 

Euro ekstra) 

elgkalve og elgko 

hinder og kalve samt kronhjort optil 3,99 kg (større 

kronhjort afregnes efter prisliste) 

ræv og vaskebjørn  

(vedr. afskydning af de enkelte arter, afklares det på 

parolen, hvad der må skydes de pågældende dage, det 

kræves at der er flere tilbage på kvoten for at 

afskydningen tillades)  

Pris pr. jæger 11.950,- kr. ved minimum 15 deltagere. 

Ikke inkluderet: alkoholiske drikkevarer, flybillet ca. 

2.000,-kr, drikkepenge, administrationsgebyr/Lettisk jagttegn 950,-kr, enkeltværelse 155,-kr pr. dag 

hjemtransport af trofæer, øvrige dyr afregnes efter prisliste se nedenfor, evt. cites jagtrejse- samt 

afbestillingsforsikring. 
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Der afregnes i henhold til protokol fra Letland. 

 

Anskudt dyr tæller som nedlagt. 

Evt Cites hvis der nedlægges ulv er 490 Euro 

 

Vi er gerne behjælpelige, med booking af flybillet.  

Ved booking betales 5.000,-kr. + evt. flybillet 

60 dage før afrejse betales restbeløb 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser, alle priser på dette tilbud er i 

danske kroner 

 

Trofæafgifter: 

Elg tyr   Kronhjort 

Optil 3,99 kg  5.000,- kr. Optil 3,99 kg  4.950,- kr.     Bæver 750,- kr.  

4,000 - 4,999 kg 7.895,- kr. 4,000 – 4,999 kg  8.250,- kr.  Ulv   8.950,- kr. 

5,000 - 5,999  kg               10.990,- kr. 5,000 – 5,999 kg 9.990,- kr.     Los   14.200,- kr.  

6,000 - 6,999  kg               16.700,- kr. 6,000 – 6,999 kg               12.950,- kr. 

7,000 - 7,999 kg               23.990,- kr. 7,000 – 7,999 kg               17.990,- kr. 

8,000 – 8,999 kg              29.950,- kr. 

9,000 kg og derover         36.990,- kr.  8,000 – 8,999 kg               24.990,- kr. 

Elgtyr med kastet horn       7.500,-kr 9,000 og derover               30.970,- kr. 

   Anskudt kronhjort 4.950,-kr. 
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