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RESFAKTA 
 
Pris exempel Galhammar: 
1. Jakt och boende med självhushåll 
från 1200 kr/pers/dag. 
2. Jakt, boende, självhushåll och guide 
från 3900 kr/pers/dag 
3. Jakt, boende, guide och helpension 
från 4800 kr/pers/dag 
 (Gäller vid två gäster.) 
 

Datum: 
20/12-31/1  

 

Övrigt 
Joy Event värnar om hållbar jakt på våra 
marker och har därför en bag-limit på 2 
fåglar per/jägare och dag. 

 
 
 
 
  

 

 

 

Toppfågeljakt i Jämtland 
– För den som gillar vinter och en fysisk utmaning 
på skidor. 
 
Tycker du om fysisk utmaning och gillar vinterns alla 
olika väder? Då är toppfågeljakt något för dig!  
Toppfågeljakt ordnar vi på fina marker på ett par olika 
områden i Jämtland. Välj mellan hel-eller halvpension. I 
paketen ingår jaktkort och boende. Ni jagar med eller 
utan guide.   
 
 
Galhammar: (1600 ha), ca 1 timme bilfärd från 
Östersund. Köp dagkort eller nyttja jaktstuga som ligger 
mitt på marken. Boende kan också ordnas i Åsarna, ca 2 
mil från marken.  
Västra Vågen; (3500 ha), ca 1 timme från Östersund. 
Enbart jakt med guide. Välj att bo i enkel stuga på 
marken eller på Värdshuset Wången, ca 2 mil från  
jaktmarken. 
Bodsjöbränna: (750 ha), 2 mil från Åre ligger denna 
lättillgängliga privata mark. Boende finna att tillgå precis 
i anslutning till marken med riktigt kök, dusch och 
toalett. Här finns främst orre och ripa. 
   
DAG 1 
Er guide möter upp er på em/kväll i ert boende.  Ni äter 
gemensam middag och går igenom helgens jakt. 
DAG 2-4 
Ni gör egen lättare matsäck av frukosten och tar med er  
i egna ryggsäckar. 
Er guide möter upp vid ert boende kl. 9.00 och tar er 
med ut på jakt efter fågel i topp.  
Väder, intresse och jaktlycka avgör hur länge ni jagar 
under dagen. Ni äter middag i ert boende på kvällen som 
ni  tillagar själva eller av er guide. 
DAG 5 
Efter sovmorgon och hoplock i stugan avfärd hemåt till 
respektive hemdestination. 
 
 
 
 


