
JAKTEN:
Vi jagar under 6 dagar på 3700 ha privatägda 
fjällmarker uppe i Torröedet. Tilldelningen är 2 
vuxna & 2 kalvar. Finns möjlighet att köpa till 1 + 1 ( 
Björn får lov att fällas om där finns kvar på licensen 
till en extra kostnad. (Avlagt björnpass är ett krav)  

2 BOENDE: 

Stuga 1 är med 8 bäddar i gemensamt utrymme. 

Här finns vedkamin samt möjlighet att 
ladda.utrustningen i stugan via ett elverk. ute 
toalett , samt vedeldad bastu nere vid sjön som är 
väldigt uppskattat. STUGA 2 - 3 ligger ca 3 km norr 
om jaktområdet , ca 10 platser. Här finns el i 
stugorna samt dusch som vi alla kan använda oss 
utav. 

MAT: 

Var och en tar med sig vad man vill ( Frukost & 
Lunch ) Kvällsmat kommer serveras varje kväll utav 
utsedda jaktdeltagare som ansvarar för att maten 
serveras till alla. ( Schema kommer att göras ) All 
mat tillagas över öppen eld & gasol murrika ) 

               BETALNING: 

               30 % betalas vid bokningstillfället genom  

	   faktura. ( boknings avgiften återbetalas ej vid  

               eventuella förhinder att delta på jakten )  

               Slutfakturan betalas 90 dagar innan jaktstart.   

               PRIS: 8800 :- inkl köttlott 

                           7300:- utan köttlott 

              Följande ingår i priset : 6 dagars jakt med    

              boende & bastu. 2 + 2 älgar. Hem transport  

              utav älgarna till Skåne i kylsläp. atv + släp 

             samt älgpulka att dra ut älgarna med. Kyl släp  

             att förvara sin mat i. Fiskerätt i sjön. 

            Övrigt: Kött lott hämtas i Skåne samt att en  

            stycknings kostnad tillkommer som betalas 

           direkt till styckaren vid avhämtning utav köttet.  

    PÅ  3700 ha natursköna fjällmarker vid Torröedet med Eftersöksspecialisten

            Boka din plats redan idag på 0702-761655 eller daniel@flamander.se 

Skriv för att lägga till text

ÄLGJAKT JÄMTLAND 2021

Jakten äger rum vecka 36 från 6 t.o.m 11 sept

FULLBOKAT


