
Koordinat: N 55` 47.825, E 14` 1.051

Velkommen til jakt



Nyttige opplysninger 
Vi overnatter på eget jakttorp som inneholder 4 stk soverom, felles stue, kjøkken og bad 
m/dusj. Kjøkken inneholder komfyr, kjøleskap, fryseskap, oppvaskmaskin og alt av utstyr 
til matlaging. Dyner og puter finnes i sengene, så laken, dynetrekk og putevàr
medbringes. Sovepose duger også bra. Eget laken og putevàr må også medbringes om 
man bruker sovepose.
For å slippe å medbringe våpen, skitne klær og støvler inn i huset får hver enkelt jeger 
tildelt eget garderobeskap i garderoben. Det er lurt å ta med en liten hengelås for å  
kunne låse skapet om natten nå vi sover. Dette for å sikre oss mot uønskede gjester når vi 
sover, eller sitter på post.
Matbutikker, bank og servicesenter ligger kun 5 min unna med bil. Slakt av vilt og lagring 
av kjøtt er tilrettelagt med eget slakteri og kjølerom



Pris for opphold og jakt på våre jaktmarker. 

Pris for jakter kr 3800,-for en helg–pr jeger. Inkl. vask (Fra tors. –søn.) Man velger selv når 
man ankommer/reiser. Men dette avtales med guidene. Minimum antall er 4 stk jegere. 
Ankommer man onsdag, koster oppholdet pr jeger kr 4300,- , selv om man ikke jakter dag 1.

Jakten foregår fra tårn, i nærheten av  fòrplasser. Ferdig slakte betales kr 50,-pr kg for kjøttet. 
Netto ca 50% av rund vekt. Dvs en gris på 100 kg har en slaktevekt på 50 kg. Denne koster i 
kjøtt Kr 2500,-ferdig slaktet. Kilopris pr dyr gjelder for dyr med slaktevekt fra 20 kg og 
oppover. Minimumspris for felling av villsvin og rådyr er kr1000,-pr dyr. (F Eks villsvinkulting 
på 5 kg)

Rådyrbukk koster kr 1800,- for 4 takker, og 2500,- for 6 takker.

Dåhjort koster kr 1200 for kalv, kr 1800,- for hind, kr 2100,- for spiss/stang.

Priser hos samarbeidspartnere

For at våre jegere skal ha størst mulighet for et minneverdig opphold og god jaktopplevelse, 
vil våre guider stå fritt til å leie jakt hos våre samarbeidspartnere.

Her vil det forekomme litt andre priser enn hos oss.
Eksempel vil være kr 50,- for rundvekt på villsvin. (vekt der  innmat ,  hode, pels og ben vil 
henge på under veiing.)
På dåhjort kan også prisene variere. Eks. kr 3800 for halvskovel, og kr 5600,- for helskovel.

Guidene vil kunne stå fritt til å plassere dere på leieposter.

Kjøkken

Spisestue



Kjøkken

Spisestue

Siktemiddel 
Ettersom villsvin er nattaktive dyr forgår jakten i hovedsak på kveld og nattestid. Krav til godt 
siktemiddel på geværet er derfor viktig. Et lyssterkt kikkertsikte er å foretrekke.
Det ble i 2019 lov til å bruke nattsikter, og hjelpelys under villsvinjakten i Sverige. Som 
førstegangsjeger på villsvin er det ikke å forvente at jegeren har skaffet seg dette.
Om noen ønsker det, er det anledning til å leie håndholdte nattkikkerter hos oss.

Et godt tips er også at jegeren kjøper seg en grønn led ettersøkslampe på f.eks Biltema. Denne 
kan monteres på geværet, og er til god hjelp, om lysforholdene er dårlige.  Denne koster noen få 
hudrelapper.



Prisliste hjortevilt/villsvin.

Kalv Kr 1200,- pr. stk.

Hind Kr 1800,- pr. stk.

Spissbukk Kr 2100,- pr. stk.

Stang Kr 2100,- pr. stk.

På leieposter (gjelder ikke hos Svinhult)

Halvskovel Kr 3800,- pr. stk.

Helskovel Kr 5600,- pr. stk.

Rådyr

Spissbukk Kr 2500,- pr. stk

Sekstakker Kr 4000,- pr. stk.

Villsvin (veiing utleier/jeger i felleskap)

Kjøtt kr 50,- pr. kg.

Andre dyreslag etter avtale



Trikintest
Det anbefales å levere inn trikintester på kjøttet før dette brukes.. Snakk med guide om 
hjelp til å sende inn skjema. Oppgi mobilnummer på skjema, så får dere SMS om 
resultatet av prøven. Svinhult Jaktstuga har valg å ikke belaste jegere for trofèavgifter. 
Skyter man store dyr f.eks tidlig I oppholdet, oppfordres man til å vise måtehold videre i 
jakten. Jegerne fyller ut jegerkontrakt ved ankomst. Denne blir en bekreftelse på 
ansvarsforhold i forbindelse med jakt, bæretillatelser og felling avriktig vilt. 

Betaling for jakt innbetales til Svinhult Jaktstugas knto senest en uke før avtalt opphold. 
Ved for sen betaling avlyses den bookede jakten.

Jakten betales til knto 2635.18.10075

Kjøkken



Svenskjegeravgift 
For å kunne jakte i Sverige må man kjøpe svensk jegerlisens. For å løse denne må man inneha den 
norske først. Svensk jegerlisens koster kr300,-, og kjøpes på nettstedet til Naturvårdsverket i 
Sverige. Den gjelder Fra juli–til–juli.

Skjutvapendeklaration og våpenpass 
Før besøket i Sverige må det fylles ut skjutvapendeklaration. Denne gir jegeren tillatelse til å 
ferdes i Sverige med våpen. For å returnere til Norge med våpnet må man innom norsk tollsted 
før inn/utreise i Norge. Her registreres, og stemples skjema for midlertidig utførsel av skytevåpen 
og ammunisjon som ikke omfattes av reglene for Europeisk våpenpass. Innehar man europeisk 
våpenpass trenger man ikke innom betjent tollsted hverken Ved ut elller innreise. Oppbevar 
allikevel våpenpass og skjutvapendeklaration lett tilgjengelig ved spørsmål Fra f.ek toller.

http://www.toll.no/no/reise-til-og-fra-norge/jakt-og-vapen-/reise-med-vapen/

Selvskutt kjøtt inn i Norge 
Medbringes selvskutt kjøtt inn i Norge, er det lov å ta med 75 kg i året, pr.jeger. Blir man stoppet, 
og tolleren kan reglene, kan man få pålegg om å betale moms på medbragte kjøtt. (ca 7 kr,-pr 
kg?!) Det kan være en fordel å fylle ut kjøttskjema på forhånd. Spør jaktguiden om et skjema, 
eller last ned fra: 

http://www.toll.no/no/reise-til-og-fra-norge/jakt-og-vapen-/kjott-fra-egen-jakt/

http://www.toll.no/no/reise-til-og-fra-norge/jakt-og-vapen-/reise-med-vapen/




Vask og rydding 
Vi har valgt å inngå avtale med en lokal rengjører, så dette iverksetter vi etter endt 
opphold. Slakteavfall graver jegeren selv ned ned på anvist plass 

OBS OBS
Hos oss er det kildesortering!! Gjør dere kjent med dette 
når dere kommer.



Brennbart avfall

Anbring i kildesortering, 

eller ta det med hjem



Farlig avfall

Leveres bemannet 

Gjennvinningsstasjon. 

Eller ta det med hjem



Elektrisk avfall

Leveres bemannet 

Gjennvinningsstasjon. 

Eller ta det med hjem



Forpakninger og aviser

• Beholdere av plast

• Beholdere av papir

• Beholdere/flasker av farget glass

• Beholdere/flasker av ufarget glass

• Bokser/forpakninger av metall

Kildesorteres. 

Se søppeldunk



Matavfall

Bruk papirposer til matavfall.

Legges i søppelkasse for matavfall


