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PRISLISTE  FOR  SALG  AV  FERDIGE  PREPARATER 
 
Bjørn   (stoppes ut etter avtale)           50000,- 
Gaupe m/2 unger (stoppes ut etter avtale)           37500,- 
Gaupe   (stoppes ut etter avtale)           25000,- 
Ulv   (stoppes ut etter avtale)           25000,- 
Jerv   (stoppes ut etter avtale)           20000,- 
Elgkalv  (stoppes ut etter avtale) (ca 1 uke gammel)        12000,- 
Villsvinhode                10000,- 
Mårhund                  8000,- 
Oter m/abbor  (stoppes ut etter avtale)                         8000,- 
Bever   (stoppes ut etter avtale)                         6500,- 
Rev   (stoppes ut etter avtale)             6000,- 
Grevling  (stoppes ut etter avtale)                5500,- 
Rådyrkilling   (stoppes ut etter avtale) (nyfødt)           5000,- 
Mår m/ekorn                  5000,- 
Mår m/orrhøne (stoppes ut etter avtale)             5000,- 
Hare   (stoppes ut etter avtale) (hvit)            4800,- 
Revunge  (stoppes ut etter avtale)             4500,- 
Rådyrhode  (stoppes ut etter avtale)                4000,- 
Mår   (stoppes ut etter avtale)                          3500,- 
Mink   (stoppes ut etter avtale)             3000,- 
Revhode  (stoppes ut etter avtale)             2500,- 
Grevlinghode  (stoppes ut etter avtale)             2500,- 
Røyskatt  (stoppes ut etter avtale) (hvit)            2500,- 
Ekorn   (stoppes ut etter avtale)             2500,- 
Mårunge  (stoppes ut etter avtale)             2500,- 
Tiur i spill  (stoppes ut etter avtale)             5000,- 
Kattugle  (stoppes ut etter avtale)             4500,- 
Hønsehauk  (stoppes ut etter avtale)             4000,- 
Gråmåke  (stoppes ut etter avtale)             3900,- 
Havhest  (stoppes ut etter avtale)             3800,- 
Laksand  (stoppes ut etter avtale)                         3600,- 
Orrhane i spill (stoppes ut etter avtale)             3500,- 
Røy   (stoppes ut etter avtale)             3500,- 
Siland   (stoppes ut etter avtale)                         3400,- 
Ravn                   3200,- 
Svartspett  (stoppes ut etter avtale)             3000,- 
Gråspett  (stoppes ut etter avtale)             3000,- 
Spurvehauk  (stoppes ut etter avtale)             3000,- 
Jerpe   (stoppes ut etter avtale)             2800,- 
Rype i flukt  (stoppes ut etter avtale) (hvit)            2800,- 
Grønnspett  (stoppes ut etter avtale)             2700,- 
Krikkand  (stoppes ut etter avtale)             2700,- 
Orrhøne  (stoppes ut etter avtale)             2600,- 
Fjellrype  (stoppes ut etter avtale) (hvit)            2600,- 
Rype   (stoppes ut etter avtale) (hvit)            2500,- 
Rype   (stoppes ut etter avtale)             2400,- 
Nøtteskrike                  2200,- 
Flaggspett  (stoppes ut etter avtale)             2200,- 
Svarttrost  (stoppes ut etter avtale)             1500,- 


