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Jakter i Kosta
MINDRE GRUPPER/PRIVATPERSONER

Precis utanför Kosta ligger vår egen
jaktmark som hyser ett bra bestånd av älg,
vildsvin, rådjur, och övrigt småvilt.

VAKJAKT PÅ VILDSVIN
Period: 16 april – 15 februari
Jakten bedrivs på åtlar i isolerade vakkojor med fast

Här erbjuder vi jakt för enskilda och

grön belysning strax utanför Kosta.

grupper upp till 12 personer.
Till lunch äter ni en vildmarksinspirerad
måltid tillsammans på Kosta Vildmarkscamp som är belägnen på vår jaktmark.

Då vildsvinen är nattaktiva vakar vi dessa på sena kvällar
och nätter från isolerade vakkojor på åtlar som fodras
kontinuerligt med majs och spannmål.
Pris: 1 500 kr per person inkl. moms (max två jägare i taget).
Fällavgifter: Köttet köps av skytten för 50 kr per kg urtagen

STÖRRE GRUPPER/FÖRETAG
SMÅVILTSJAKT

med päls på. Böter på sugga 5000 kr utöver fällavgift.
VAKJAKT PÅ BOCK OCH VILDSVIN

Rådjur, hare och räv med drivande hund.

Period: 16 augusti – 15 september

Lunch och transport till och från lodgen ingår.
Pris för hela jakten 20 000:- ex. moms. Max 12 personer.

Jakten bedrivs so vakjakt från iordningställda
torn i huvudsak på hyggen.
Lovligt vilt: Hornbärande rådjur, vildsvin – årsgris,

DREVJAKT PÅ HÖGVILT

räv och grävling.

Älg och vildsvin med ställande hund.

Pris: 1 500 kr per person och dygn inkl. moms.

Lunch och transport till och från lodgen ingår.
Pris för hela jakten 35 000:- ex. moms. Max 12 personer.

Fällavgifter: Bock 1500 kr (köttet ingår)
Vildsvin 50 kr per kg (köttet ingår).
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Jaktupplevelse i Kosta
VAKJAKT PÅ VILDSVIN

VAKJAKT PÅ BOCK OCH VILDSVIN

Period: 16 april – 15 februari

Period: 16 augusti – 15 september

Jakten bedrivs på åtlar i isolerade vakkojor med
fast grön belysning strax utanför Kosta.

Jakten bedrivs som vakjakt från iordningställda
torn i huvudsak på hyggen.

Fällavgifter
Köttet köps av skytten för 50 kr per kg urtagen
med päls på.
Böter på sugga 5000 kr utöver fällavgift.

Lovligt vilt
Hornbärande rådjur
Vildsvin, årsgris
Räv
Grävling

Då vildsvinen är nattaktiva vakar vi dessa på
sena kvällar och nätter från isolerade vakkojor
på åtlar som fodras kontinuerligt med majs och
spannmål.
1500 kr per person och tillfälle
(max två jägare i taget)

Fällavgifter
Bock 1500 kr (köttet ingår)
Vildsvin 50 kr per kg (köttet ingår)
1500 kr per person och dygn
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