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Vi kan i Hviterussland tilby jakt på europeisk bison som også kalles 

for visent. Dette er det største dyret som finnes i Hviterussland og en 

stor okse kan veie opp til 1200 kg. Store bison okser kan være alene 

eller i en stor gruppe med andre bisoner. Jakt på bison i Europa er en 

eksklusiv jakt med veldig få lisenser tilgjengelig. Jakten foregår på fri 

viltbane. Man kan leie våpen til 40 Euro pr. dag + ammunisjon.          

Etter at jakten er over, blir bison målt av representanter for jaktområde 

for korrekt CIC poeng. Det skal da gjøres opp i kontanter på stedet. 

Prisen på klargjøring av trofe avhenger av om skal kun ha skallen, bog 

montasje eller helmontering.   

 

Kropp størrelse: inntil 3,5 meter 

Høyde: opp til 1,85 meter 

Vekt okse: opp til 1200 kg 

Vekt ku: opp til 600 kg 
 

Tidspunkt: 1 november til 31 mars 

Antall jegere: 1-3 

Ekstra jaktdager pr dag: 400 Euro  

 

 

 

Jakttid  
 høst /vinter 

 
 

Spennende jakt 
på europeisk 

bison  
 

Stolte 
jaktradisjoner 
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PRIS: 2500 EURO 
 
Inkludert i prisen:  

• 3 dagers jakt med full forpleining  

• 4 overnattinger i singelrom  

• Henting / bringing flyplass 

• All transport under jakten   

• Hviterusslands jaktlisens 

• Jakt 1:1 

• Engelsk tolk 

 
Ikke inkludert i prisen: 

• Flybilletter Norge – Hviterussland 

• Obligatorisk sykeforsikring 

• Trofeavgift som betales kontant  

• Veterinær dokumenter på trofe 100 Euro  

• Klargjøring av trofe 

• Klargjøring for transport sent pr. cargo -

100 Euro 

• Våpentillatelse 50 Euro 

• Ammunisjon for våpen (10 Euro per stk.) 

• Generelle reisevilkår   

                 
 

Trofeavgift i Euro: 
 

Gull medalje (170.00 CIC eller mere.  14500 
Sølv medalje (150.00-169.99 CIC) 12500 
Bronse medalje (130.00 -149.99 CIC) 9500 
Representativ (opp til 130.00 CIC) 7000 
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