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     Jagt i Estland 
I Estland tilbyder vi jagt på statsrevirer og de bedste 

jagtforeningsrevirer. Revirerne i Estland er store og er 

typisk imellem 20.000-50.000 ha.  

 

Her er der mulighed for at jage elg, råbuk, vildsvin, 

ulv, los, bæver og europæisk brunbjørn. 

 

Områderne består mest af store skovområder med 

mange våde moseområder, her ynder specielt elgen at 

opholde sig. 

 

Jagt perioden på brunst elg er optimal fra ca. 15-22. 

september, dette er selvfølgelig og meget afhængig af 

temperaturen. 

 

Jagttider elgtyr er fra 15. september til 15. december.  

Elgko og kalve 1. oktober til 15 december. 

Råbuk 1. juni til 31. december 

So og smågrise 1. september til 31. januar.  

Keiler hele året. 

Brunbjørn 1. august til 31. oktober. 

Ulv 1. november til 28. februar 

Los 1. december til 28. februar. 

Bæver 1. august til 15. april.  

 

4 dages ophold i dobbeltværelse med fuld forplejning 

4 dages jagtføring 1:1 

Al transport i jagtområdet  

Pris 9.300,-kr. pr. jæger ved booking af minimum 

2 jægere 

 

Ikke inkluderet i prisen: Alkoholiske drikkevarer, 

flybillet, drikkepenge, enkeltværelse 175,-kr pr dag, 

administrationsgebyr 950,-kr. pr. deltager, evt. 

hotelophold uden for jagtområdet, transfer fra 

lufthavnen til jagtrevir 1 Euro pr. km, rejse og 

afbestillingsforsikring.  

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for 

Aurora Jagtrejser.  
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Trofæafgifter: 

Elg optil 4,99 kg    5.950,-kr. 

5,00-5,99 kg          7.850,-kr. 

6,00-6,99 kg        11.150,-kr. 

7,00-7,99 kg        14.850,-kr. 

8,00-8,99 kg        20.950,-kr. 

9,00-9,99 kg        26.950,-kr. 

10 kg eller større 31.250,-kr. 

 

Elg tyr uden gevir 4.600,-kr. 

Elg ko                    2.400,-kr. 

Elg kalv                 1.550,-kr. 

Anskudt elgtyr      5.950,-kr. 

Anskudt elg ko eller kalv samme pris som nedlagt 

 

Vildsvin Keiler:  

10-14,9 cm            2.650,-kr. 

15-17,9 cm            3.990,-kr. 

19-19,9 cam          7.790,-kr. 

20 cm eller derover 10.700,-kr. 

 

Vildsvin og søer: 

Optil 39,99 kg              890,-kr. 

50-69,90 kg               3.100,-kr. 

70 kg eller derover    6.250,-kr. 

Anskydning vildsvin    990,-kr. 

 

Råbuk: 

Optil 200g                 1.290,-kr. 

201-300g                   2.290,-kr. 

301-400g                   2.250,-kr 

401-450g                   4.280,-kr. 

451-500g                   6.250,-kr. 

501g eller derover     7.600,-kr. 

Anskydning råbuk     1.200,-kr. 

 

Brunbjørn                44.950,-kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


