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Revirbeskrivelse: 

Dette revir er beliggende 170 km sydøst for Warszawa 

nord for storbyen Lublin. Reviret er en del af den 

3beskyttede Kozlowiekie landskabs park. I perioden 

1800 op til 2. verdenskrig tilhørte området den adelige 

familie Zamoyski og deres Kozlowka palads er i dag et 

museum som absolut er et besøg værd. 

Selve reviret består af et sammenhængende 

skovområde inkl. de omkringliggende 

landbrugsområder. Revirets størrelse er på 17.300 ha, 

hvoraf 8.100 ha er skov. Skoven består hovedsagelig af 

egeskov, som giver optimale betingelser for vildtet. Der 

også en del granskov. Selve skoven er tæt, igen en 

ideelt biotop for vildtet. 

Skovridderen er selv passioneret jæger. Vildtplejen og 

jagtorganisationen er professionel og man har 1 skytte 

fastansat til at pleje reviret og tage sig af jagtgæsterne. 

Derudover råder man over flere dygtige jagtførere.  

Kozlowki tilbyder jagt på råvildt, dåvildt, kronvildt og 

vildsvin. Årligt arrangeres 2 drivjagter som kombineres 

med et nærliggende statsrevir som Gamekeeper A/S 

også råder over. Området ved Lublin var førhen kendt 

for deres fremragende bestande af småvildt. Desværre 

er de nærmest gået til pga. ændring i landbruget, store 

ræve- og rovfuglebestande. 

På mange statsrevirer i området har man igangsat et 

storstilet projekt med udsættelse af agerhøns og harer. 

Samtidig bekæmper man rævebestanden hårdt. Måske 

kan vi om et par år arrangere attraktive småvildtjagter 

på disse kanter. 

Har man lyst anbefaler vi, at man bruger lidt tid på 

sightseeing. 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. 

 

Polen  
Statsrevir Kozlowki 
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Afskydning:    

Vi har årligt 50 råbukke til afskydning . De fleste 

bukketrofæer vejer mellem 150 og 400 gram netto, 

men hvert år nedlægges større 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 en tidligere skovridderbolig. Huset ligger idyllisk i 

reviret og omkranset af skov og søer. 

 

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 Warszawa lufthhavn: 190 km 

Fra den tysk/polske grænse Frankfurt/Oder: 660 km 

Gdynia færgehavn: 625 km  

 

Jagtens forløb: (Forslag) 

1. dag Ankomst til frokost og på jagt om aftenen 

2. - Jagt morgen og aften 

3. - Jagt morgen og aften 

4. - Jagt om morgenen og afrejse efter 

morgenmad 

 

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. 

 

Fastpris eller prisliste: 

Man har mulighed for at købe jagten med afregning af 

bukkene iht. trofæprisliste eller en 2 trins fastpris. 

Her viser vi begge forslag. 

 

Prisberegning pr. jæger med afregning af bukke 

iht. prisliste: 

3 dages jagt ophold med helpension  

3 dages jagt med egen jagtfører, 6 pürsch 

Engelsk/tysktalende tolk 

Polsk jagtforsikring  

Pris i alt pr. jæger DKK 4.500,00 

 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Endelig afregning af trofæafgifter 

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

Tillæg for enkeltværelser dkk 110,- pr. jæger pr. dag 

Tillæg for 1 ekstra dags ophold og 2 pürsch DKK 

1.300,- 

Evt. drikkepenge 

 

Forudbetaling af trofæafgifter: 

Pr. råbuk som bestilles til afskydning forudbetales  

DKK 1.500,-. Ca. 3 uger efter hjemkomst sender vi den 

endelige afregning. 

 



 

Trofæafgifter for råbuk: 

Opsats til og med 149 g netto .. DKK 550,00 

150-199 g ............................. - 990,00 

200 g .................................... - 1.395,00 

+ pr. gram over 200 g ............ - 8,60 

300 g .................................... - 2.255,00 

+ pr. gram over 300 g ............ - 27,90 

350 g .................................... - 3.650,00 

+ pr. gram over 350 g ............ - 51,00 

400 g .................................... - 6.200,00 

+ pr. gram over 400 g ............ - 63,00 

500 g og derover .................... - 12.500,00 

Parykbuk - 4.900,00 

Anskydning - 1.475,00 

 

 

Prisberegning pr. jæger med afregning af til 

fastpris 

3 dages jagt ophold med helpension  

3 dages jagt med egen jagtfører, 6 pürsch 

Engelsk/tysktalende tolk 

Polsk jagtforsikring  

Afskydning af 3 råbukke til og med 349 gram netto 

Pris i alt pr. jæger DKK 12.900,00 

 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Tillæg pr. med opsats over 349 gram netto dkk 2.500,- 

Ekstra råbuk til og med 349 gram DKK 2.800,- 

Anskydning af råbuk = nedlagt buk  

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

Tillæg for enkeltværelser dkk 110,- pr. jæger pr. dag 

Tillæg for 1 ekstra dags ophold og 2 pürsch DKK 1.300,- 

Evt. drikkepenge 

 

Trofæafgifter for vildsvin: 

Vildsvin med tænder op til 13,99 cm afregnes efter 

opbrækket vægt. 

Op til 29,99 kg DKK    740,00 

30,00 til og med 49,99 kg - 980,00 

50,00 til og med 79,99 kg - 1.475,00 

80,00 kg og opefter - 2.450,00 

 

Vildsvin med tænder på 14,00 cm og opefter afregnes 

efter middeltandlængde målt udvendigt. 

 

14,00 til og med 15,90 cm DKK  3.975,00 

16,00 cm - 4.675,00 

+ pr. mm over 16,00 cm  -  116,00 

20,00 cm - 9.315,00 

+ pr. mm over 20,00 cm  -                 140,00 

Anskydning af vildsvin - 490,00 

 

En bukkejagt vi varmt kan anbefale. Kontakt os  

gerne for yderligere information om jagten på dette 

statsrevir. 

 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER A/S 

 

Kenneth Banke  

e-mail: kb@gamekeeper.dk 

tlf.: direkte +45 2247 2033 

Kozlowki 

mailto:kb@gamekeeper.dk

