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Revirbeskrivelse: 

Statsreviret Dwor er beliggende i den nordøstlige del af 

Polen. Reviret er en del af det kæmpestore Puszcza 

Borecka skovkompleks. Selve reviret er på 11.680 ha, 

hvoraf 60% er skov. Skoven består både af fyr, gran og 

mange andre træarter. Generelt er skoven meget tæt. 

Der er mange moseområder og flere store søer. 

Terrænet er let kuperet med bakker op til 300 m. højde. 

Dwor har et fremragende jagtvæsen. Skovridderen er 

selv passioneret jæger og han nyder at fremvise "sit" 

revir for interesserede. Skytten og hans hjælpere er 

meget professionelle og arbejder hele tiden på at 

optimere vildtbestanden og trofækvaliteten. Selvfølgelig 

inden for rammerne af et bæredygtigt jagtvæsen.  

I reviret dyrker man 99 ha vildt agre og man har 52 

hochstande/hochsitze. 

 

Kronvildt: 

Bestanden i reviret er på ca. 250 stk. kronvildt inden 

sætning af kalve. I reviret nedlægges årligt 20 hjorte og 

60 hinder og kalve. Trofækvaliteten er fremragende og 

man er meget strikse med ikke at nedlægge unge 

lovende kronhjorte. Derfor kan reviret år efter år levere 

3-4 gamle kapitale kronhjorte med gevirvægte på 

mellem 8 & 10 kg. Gennemsnitsvægten på gevirer fra 

alle hjorte nedlagt på en jagtsæson ligger på ca. 6 kg. 

 

Råvildt: 

350 stk. råvildt har deres færden i reviret og der 

nedlægges årligt 70 råer/lam og 60 bukke. Der 

nedlægges ofte gamle abnorme bukke. Man skal ikke 

forvente medaljebukke på dette revir. En alm. 

seksender vejer ca. 250 gram netto. 

 

Vildsvin: 

Pga. faren for svinepest har de senere år reduceret 

bestanden af vildsvin, men man møder alligevel vildsvin 

i reviret. 

 

Polen  
Statsrevir Dwor 

Kronhjortejagt 
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Europæisk Wisent: 

Reviret har en fritlevende bestand af europæisk wisent.  

Indkvarteringen: 

Man bliver indkvarteret i et superhyggelig privatejet 

pensionat, der er beliggende i selve reviret. Her kan 

man virkelig nyde ophold og helpension er inkluderet. 

Periode: 

Jagttiden for kronhjort er 21. august til og med 28. 

februar. Brunsten er i september og en god periode er 

mellem den 10. september til 1. oktober. 

 

Afstande til Indkvarteringen: 

Fra Gdansk lufthavn: 305 km 

Fra Gdynia færgehavn: 325 km 

Fra Warszawa lufthavn: 315 km 

Fra lufthavn i Vilnius: 280 km 

Fra grænseovergang Frankfurt/oder: 755 km 

 

Turens forløb: 

1. dag Ankomst til reviret om eftermiddagen  

 og på jagt om aftenen 

2. dag jagt morgen og aften 

3. - jagt morgen og aften 

4. - jagt morgen og aften 

5. - jagt morgen og aften 

6. - jagt om morgenen og afrejse i løbet af  

 formiddagen 

Prisberegning pr. jæger: 

5 dages jagt ophold med helpension "1" 

5 dages jagt med egen jagtfører 1:1, 10 pürsch 

Engelsk/tysktalende tolk 

Polsk jagtforsikring 

Tilladelser etc.  

Pris i alt pr. jæger   DKK   5.900,00 

Husk! - Ingen ekstra gebyrer!! 

Hos Gamekeeper er der ingen ekstra gebyrer, som 

voucher, arrangement og polsk jagtforsikring, kat. "S" 

tillæg. 

Alt er inklusiv. 

Forudbetaling af trofæafgifter: 

Pr. hjort som bestilles til afskydning forudbetales DKK 

7.000,- pr. hjort. 

 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Afregning af trofæafgifter 

Kørsel i reviret € 40,- pr. jæger pr. dag 

Tillæg for enkeltværelse DKK 110,- pr. dag. 

Drikkepenge 
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Trofæafgifter for kronhjort: 

Spidshjort.................................DKK 2.500,00 

0-2000 g ..................................- 2.500,00 

2001 til og med 2490 g ..............- 4.490,00 

W2500 til og med 2990 g ...........- 6.200,00 

3000 til og med 3490 g ..............- 6.700,00 

3500 g .....................................- 8.370,00 

+ pr. 10 gram over 3500 g .........- 14,50 

5000 g .....................................- 10.545,00 

+ pr. 10 gram over 5000 ............- 37,35 

6000 g .....................................- 14.280,00 

+ pr. 10 gram over 6000 g .........- 38,85 

7000 g .....................................- 18.165,00 

+ pr. 10 gram over 7000 g .........- 99,85 

8000 g .....................................- 28.150,00 

+ pr. 10 gram over 8000 g .........- 128,00 

Anskydning af kronhjort .............- 4.750,00 

Trofæafgifter for vildsvin: 

Vildsvin med tænder op til 13,99 cm afregnes efter 

opbrækket vægt. 

Op til 29,99 kg ..........................DKK 350,00 

30,00 til og med 49,99 kg ..........- 960,00 

50,00 til og med 79,99 kg ..........- 2.100,00 

80,00 kg og opefter ...................- 2.900,00 

Vildsvin med tænder på 14,00 cm og opefter afregnes 

efter middeltandlængde målt 

udvendigt. 

14,00 til og med 15,90 cm .........DKK 3.990,00 

16,00 cm ..................................- 4.100,00 

+ pr. mm over 16,00 cm ............- 115,00 

20,00 cm ..................................- 8.700,00 

+ pr. mm over 20,00 cm ............- 142,00 

Anskydning af vildsvin ................- 580,00 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER 

 
Kenneth Banke  

e-mail: kb@gamekeeper.dk 

tlf.: direkte +45 2247 2033 
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