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Revirbeskrivelse: 

Statsreviret Pankow er et spændende revir med både 

skov, moser, enge og landbrugsarealer. Selve 

jagtreviret er i alt på 11.500 ha, hvoraf 65 % er skov. 

Ca. 70 % af skoven er fyrskov, medens 15 % er 

egeskov. Resten er blandet. 

Reviret har en fremragende bestand af råvildt og 

mange fine bukke. De fleste bukketrofæer vejer mellem 

150 og 400 gram netto, men hvert år nedlægges 

sstørre bukke. 

Området har i århundreder været beboet af forskellige 

nationaliteter og har været under indflydelse af mange 

forskellige kulturer. Her har boet nogle af Europas 

rigeste adelsfamilier. Polakker, jøder, østrigere, 

russere, ukrainere og franskmænd har alle efterladt sig 

værdifulde historier og seværdigheder. 

Afskydning:    

Vi har årligt 40 råbukke til afskydning . De fleste 

bukketrofæer vejer mellem 150 og 400 gram netto, 

men hvert år nedlægges sstørre bukke. Der er også 

mulighed for afskydning af vildsvin. 

Periode: 

Jagten kan finde sted fra 9. maj til og med  

1. september. 

 

Indkvarteringen: 

Indkvarteringen er i revirets egen lækre jagtlodge, som 

er beliggende midt i reviret. Jagtlederen og hans familie 

bor i den ene halvdel af huset, mens den anden halvdel 

er reserveret til gæstejægere. 

 

Transport og afstand til indkvarteringen:  

Reviret er beliggende i den sydøstlige del af Polen. Der 

er rigtig gode motorveje det meste af vejen, men turen 

er alligevel lang, men reviret er absolut køreturen 

værd. Fra den tysk/polske grænseovergang Olszyna er 

der 700 km. Man kan også flyve til byen Rzeszow i 

Polen og herfra er der kun 150 km. 

 

 

Polen  
Statsrevir Pankow 

Bukkejagt 
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Jagtens forløb: (forslag) 

1. dag Ankomst til reviret til frokost og på jagt om 

eftermiddagen 

2. dag Jagt morgen og aften 

3. - Jagt morgen og aften 

4. - Jagt om morgenen og afrejse fra reviret 

efter morgenmad 

 

Prisberegning pr. jæger: 

3 dages ophold med helpension 

3 dages jagt med egen jagtfører 1:1, 6 pürsch 

Engelsk/tysktalende tolk 

Polsk jagtforsikring 

Tilladelser etc. 

Pris i alt pr. jæger  DKK 4.500,00    

 

Forudbetaling af trofæafgifter: 

Pr. buk som bestilles til afskydning forudbetales  

DKK 1.500,- pr. buk. 

 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Ekstra jagtdag inkl. helpension DKK  1.300,- 

Kørsel i reviret € 50,- pr. dag pr. jæger 

Tillæg for enkeltværelse pr. døgn DKK 110,-  

Slutafregning af trofæafgifter 

Evt. drikkepenge 

 

Husk! - Ingen ekstra gebyrer! 

Hos Gamekeeper/Buhl er der ingen ekstra gebyrer, som 

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

tillæg, momstillæg osv. 

Alt er inklusiv. 

 

Afskydningsafgifter for råbukke: 

Opsats til og med 149 g. netto .. DKK 590,00 

150-199 gram netto ................ - 1.100,00 

200 gram netto ....................... - 1.550,00 

+ pr. gram over 200 ................ - 9,50 

300 gram netto ....................... - 2.500,00 

+ pr. gram over 300 ................ - 28,00 

350 gram netto ....................... - 3.900,00 

+ pr. gram over 350 ................ - 60,00 

400 gram netto ....................... - 6.900,00 

+ pr. gram over 400 ................ - 60,00 

500 gram netto og derover ....... - 12.900,00 

Anskydning ............................. - 1.700,00 

Paryk buk ............................... - 5.550,00 

 

Afskydningsafgifter for vildsvin: 

Vildsvin med tænder op til 13,99 cm afregnes efter 

opbrækket vægt. 

Op til 29,99 kg ........................ DKK 830,00 

30,00 til og med 49,99 kg ........ - 1.100,00 

50,00 til og med 69,99 kg ........ - 1.665,00 

70,00 kg og opefter ................. - 2.770,00 
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Vildsvin med tænder på 14,00 cm og opefter afregnes 

efter middeltandlængde målt udvendigt. 

 

14,00 til og med 15,90 cm ....... DKK 4.500,00 

16,00 cm ................................ - 5.275,00 

+ pr. mm over 16,00 cm  ......... - 131,00 

20,00 cm ................................ - 10.515,00 

+ pr. mm over 20,00 cm  ......... -  148,00 

Anskydning af vildsvin .............. - 550,00 

 

Kontakt mig gerne for yderligere oplysninger om jagten 

på dette revir. 

 

Med venlig hilsen 

 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER  

 
Kenneth Banke  

e-mail: kb@gamekeeper.dk 

tlf.: direkte +45 2247 2033 
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