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JAKTBART VILT & FÄLLAVGIFTER

SÅ HÄR LÄTT BOKAR DU DINA JAKTER

INFÖR VARJE JAKT
Djursholms Jakt skickar ut en (checklista) i varje aktuellt PM. Här framgår vad
du bör ha med dig för utrustning gällande kläder, ammunition och andra tillbehör.
Vi skickar även med lite praktiska tips som gäller just din jakt. Känner du dig osäker så har vi svaren.

I varje inbjudan till en jakt framgår vad som är lovligt vilt samt vad varje enskilt vilt kostar att fälla. 
Rådjur och vildsvin ingår ofta köttet till skillnad på dov, kron älg där köttet alltid tillkommer med
mellan 50-60kr kg slaktvikt. På samtliga jakter gäller regeln att du som skytt köper det du fäller. 

SKADAT VILT 

SÄKER JAKT 
Vid samlingen ska bössan vara kvar i bilen
När vi kör ut er på pass ska slutstycket vara öppet och magasin i fickan
Du laddar på pass och patron ur vid avbruten jakt
Möt inte upp guide eller transportör av vilt med laddad bössa 
- slutstycke ur och magasin i fickan gäller vid möte / återsamlingen
Vid påskjutning av vilt ska du skicka ett sms eller ringa oss INNAN du får lämna ditt pass
Du ska självklart vara nykter - vid misstanke om annat så avbryter vi din jakt

NY MEDLEM
BRA INFORMATION INFÖR KOMMANDE BOKNINGAR
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Skjuter du mot ett djur som markerar men som går vidare så ska du göra följande.
* Står djuret kvar så skjut skott nummer två snabbt
* Springer djuret vidare efter skottet så ska du notera vart djuret stod när du sköt 
* Vart exakt försvann djuret ur din synviklen? höger om stenen ? vänster om tallarna?  
* Efter ett OK från oss så kan du markera din skott och flyktväg noga. 
* Ligger djuret längre bort och är vid liv - tillkalla guide för hjälp med avfångning. 

Skjuter du på ett vilt som blir skadat så är det automatiskt fällt vilt utan vidare
diskussion. Hundförare finns på plats eller hyrs in för skottplatsundersökning
och vidare åtgärder. Ett längre eftersök på vilt som går vidare bekostas utav
skytten och det kan varierar stort beroende på vart vi jagar idag. 
Ett lättare eftersök som kräver hundförare 500kr - hyra in specialister 1.500kr
i startavgift. Drar det iväg över grannmarker och svårigheter blir det dyrare.

Det du betalar vid en skadeskjutning är själva fällavgiften.  

Djursholms Jakt förser dig med inbjudningar via mail och på hemsidan.
När du ser en jakt som du vill boka in dig på så mailar du oss och ber om att bli bokad. 
Du får då en bekräftelse av Djursholms Jakt och bokningen är registrerad. Du kan när som helst
ta kontakt med Djursholms Jakt och kika vad det finns för jakter tillgängliga jakt nu. Vi har över 
250-270st arrangemang per säsong så chansen att vi har något för just dig är 100%.



AV ELLER OMBOKNING

INBETALNING AV JAKTAVGIFTER
I varje enskilt PM framgår information kring vart du betalar in din jaktavgift
och när avgiften ska vara betalt. Ditt namn och jaktens datum ska alltid stå 
på inbetalningen. Betalningen ska ofta vara bokförd hos oss och aktuell markägare
3v innan jakten äger rum. Läs igenom PM noga om vad som gäller för just din jakt. 

FAKTURA PÅ FÖRETAGET
Djursholms Jakt har många företag som anlitar oss för sina årliga arrangemang. 
Vill du ta din jakt och eventuellt fällt vilt på faktura så ska du meddela oss i god tid.

UTBILDNINGSJAKTER
Djursholms Jakt har många nya jägare i jaktklubben. Intresset för att boka
jakt med guide som leder dig genom en säker och händelserik dag är stort. 
Har du intresse för att boka jakt med guide på framförallt klövvilt så ska du ta
kontakt med oss så snart som möjligt. Dessa arrangemang skickas ut direkt till er som visat intresse. 

BOKA PRIVATA JAKTER MED VÄNNER/KOLLEGOR
Vill du samla ihop ett gäng och boka privatjakter med Djursholms Jakt
så har vi ett gediget utbud och noga utvalda marker för just privatjakter. 
Ni förser oss med önskad jakt, önskat antal jägare och gärna två alt för datumet som gäller. 
Det kan röra sig om allt ifrån en drevjakt, smygjakt på klöv eller olika fågeljakter. 
Med eller utan logi och mat. Planera era arrangemang i god tid för bästa service. 

NÄR DU FÄLLT ETT VILT
Djursholms Jakt hjälper dig med det praktiska så som att passa djuret, flå av päls, hängmöra
ditt vilt samt vakuumpacka köttet och märka upp. Din trofé är klar samtidigt som ditt kött. 
Räkna med mellan 5-7 dygn efter att du fällt ditt vilt. Lite kortare gällande vildsvin - 3-4 dygn max
(går ej att hängmöra vildsvin) Du får alltid ett mail av oss efter jakten med information gällande
avhämtning, adress, inbetalning mm. Du får ett mail från markägaren gällande fällavgift ev köttavgift. 
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SLAKT STYCK & TROFÉ
Styckning av rådjur   1000kr
Styckning av dovkalv   1000kr
Styckning av årsgris   700kr
Stycka vuxna dov/kron    1.000kr
Stycka vuxna grisar över 40kg  1.000kr
Montera trofé av rådjur/dovvilt  1.500kr
Montera trofé av kron/älg   3.000kr
Koka bävertrofé   1.000kr

Vi tillhandahåller även beredning utav
pälsar - för jakt och ej hemmabruk.
Pris 1.500kr per päls.

När du får information gällande inbetalningen så framgår det vad som gäller på just 
annonserad jakt. Tre veckor innan jakt ska betalningen finnas på angivna konton. 
Bokar du av din jakt senare än två veckor så återbetalas ej avgiften. På vissa marker
och jakter kan du välja ett annat datum ist för att boka av din jakt helt och hållet. 
Du kan ordna en ersättare som tar din plats efter ett OK från oss och markägaren.


