Jagt på Whitetail i Finland 2015
Revir:

3 revirer på totalt 35.000 ha, men på de forskellige jagter vælges udvalgte dele af
revirerne. Ca. 60% er skov, resten er agerjord, brakmarker og fladhugster. Nærmeste
færgehavn er Turku /Åbo) ca. 110 km fra reviret og nærmeste lufthavn er Tampere,
hvortil der er ca. 65 km.

Jagttid:

Jagten starter anden weekend i oktober og slutter normalt 15 januar, de seneste 2
sæsoner har den dog været forlænget til 31. januar. Det er ofte en fordel at jagte når
der er kommet sne, da det giver bedre lysforhold og længere daglig jagttid, ligesom
det kan være klogt at vælge en fuldmåne uge og håbe på klart vejr.
Ugerne 46-48 er meget spændende med brunstjagt.

Varighed:

Der er i prisen inkluderet 3 jagtdage. Der jagtes normalt kun eftermiddag/aften. Lysforholdende afgør hvor sent der kan jagtes samt i hvor mange timer der jages.. Hjorten
kommer aldrig ud om morgenen derfor jages der normalt ikke om morgenen
Jagterne arrangeres fortrinsvis fra torsdag til mandag.

Indkvartering:Der kan vælges mellem 2 typer: Vi disponerer 3 hytter med alt udstyr, el, bad og
sauna. Her kan vælges mellem at være på egen kost eller at betale for pension
Vi har desuden en aftale med 1 pensionat med bed & breakfast, dette sted ligger
meget centralt i forhold til jagtområderne og anbefales.
Jagtform:

Der er tale om anstandsjagt og der jagtes fra tårn eller andre former for skjul.
I henhold til finsk jagtlov skal jægerne bære røde/orange veste og ditto hovedbeklædning.

Pris:

Kr. 14.450.- pr. jæger.
Incl indkvartering – 4 overnatninger, 3 dages jagt og 1 hjort
Op til og med 6 takker. Eller alternativt kan der nedlægges 1 hind eller 2 kalve.
Der vil som udgangspunkt kun være en licens pr. jæger på whitetailhjort.

Øvrigt:

Dansk riffelprøve skal være aflagt. Der foretages kontrolskydning inden jagtstart.
Der købes indtil 3 ekstra jagtdage for € 80.- pr. dag.
For at få finsk jagttegn skal der ved booking straks indsendes kopi af dansk våbentilladelse og jagttegn. EU-våbenpas skal medbringes på rejsen.
Anskudt, ikke fundet whitetail, betragtes som død og licencen dermed opbrugt.

Tillæg til whitetailjagt
Licens nr. 2 til whitetail koster 11.950.- kr til og med 6 takker, som betales hjemmefra, det er ikke alle
revirer som giver 2 licenser pr. jæger, der er ingen tilbagebetaling hvis denne ikke udnyttes.
Drivjagt på: whitetail € 150.- pr jæger pr. dag. Min. 3 deltagende jægere.
Jagtlederne afgør om drivjagten kan afholdes pga. vejrlig eller andet, dette afklares først ved ankomst i
Finland, vi har ingen indflydelse herpå, vi kan ikke garantere at det er muligt.
Drivjagten foregår mellem kl. 9 og 14 – normalt 2-3 drev. Jagtlederne afgør om drivjagten kan afholdes
pga. vejrlig eller andet
Ved anskydning på pürsch/anstandsjagt betales € 40.- for eftersøg med schweisshund.
Anskudt dyr der ikke findes samme dag betragtes som dødt og licensen er brugt.
Ikke inkl. særordning 450,-kr pr. deltager, transport til og fra Tampere lufthavn, € 120 pr jæger afhængig
af revir. Tillæg: yderligere trofæafgift på € 300 pr. tak hvis det er en whitetail hjort på mere end 6 takker.
Jægerne har selv ansvaret for trofæet, vi har dog aftale med finsk konservator.
På et par af revirerne betales der km-takst for al kørsel. Prisen for denne transport er € 0,4.- pr. km
Alle skal børe orange hat og vest under jagten, dette er et lovkrav i Finland
Der er ingen tilbagebetaling hvis der ikke nedlægges whitetail. Der tages forbehold for
prisændringer og jagtvilkår.
Øvrige vilkår i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser
Med venlig hilsen
Jørn Riis
Aurora Jagtrejser
Tlf. +45 20638717
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