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JAGT I  BULGARIEN 2019 
PÅ STORE KRONHJORTE PÅ ”TSCHERNI LOM” 

 
Jagtrevir: ”TSCHERNI LOM”  

Vores samarbejdspartner råder over mange forskellige jagtområder i 
Bulgarien, hvor der er særdeles gode muligheder for at skyde rigtig store 
kronhjorte.  
Jagten kan for eksempel finder sted på et af Bulgariens meget berømte 
jagtområder ”TSCHERNI LOM”, som har et samlet areal på 130.000 ha og 
som er beliggende rundt om byen Popovo i det nordøstlige Bulgarien. Cirka 
28.000 ha af området er skov og så er der masse af marker med majs og 

andre afgrøder. Terrænet er kuperet og med højder over havets overflade fra 
125 m til 486 m. 
”TSCHERNI LOM” er specielt blevet berømt for sine kronhjorte, men også 
andre vildtarter som muflon, dåhjorte og råbukke kan med succes jages på 
dette område. Alle betingelser er til stede på dette spændende revir til sikrer 
en høj kvalitet af trofæer.  Der bliver hvert år nedlagt omkring 25 kronhjorte, 

fra omkring 9 kilo og op til godt 14 kilos trofævægt, hertil kommer 130 
vildsvin og hvor det er mere end reglen en undtagelsen at keilerne er under 
20 cm. Der skydes også 5 dåhjorte, samt flere ulve. Nedenfor er en collage 
med billeder fra reviret og med eksempler på kronhjorte, som er nedlagt på 
”TSCHERNI LOM”  de seneste år.  

   

Afskydning: Efter eget ønske og jagtførernes anvisning, men det skal bemærkes, at dette 
revir ikke normalt skyder hjorte, som er mindre en cirka 9 kilo.  

  

Indkvartering:TSCHERNI LOM har 3 jagtslotte rådighed som indkvartering: "Elenovo", 
"Goliamo Gradishte" og "Slavianovo" og alle tre er meget luksuriøse og 
forplejningen og service i øvrigt er af meget høj kvalitet. 

 

Transport:   Fly til Sofia og derfra videre transport i bil til jagtområdet.  
 

Pris: DKK 13.600,- pr. jæger ved 1 jæger    
DKK 12.400,- pr. jæger ved 2 jæger 
 
Prisen inkluderer:  
5 dages jagt med jagtføring 1:1 - 6 dages ophold med helpension i 
dobbeltværelse, Bulgarsk jagtlicens og forsikring, alle nødvendige veterinær 
og eksportpapirer, al transport under jagten, feltpræperation af trofæer, samt 

engelsktalende tolk under hele opholdet.  
 

Prisen inkluderer ikke: 
Flybillet til Sofie i Bulgarien p.t. fra ca. DKK 2.250,-  
Transport i bil fra lufthavnen til reviret t/r ca. €uro 0,70- pr. km   
DKK  2.000,- / 1.800,- for én ekstra dags jagt 
Tillæg for enkeltværelse DKK 960,- 
Trofæafgifter -  se liste nedenfor. 

 
DKK 5.300,- pr. ledsager inklusiv 6 dages ophold med helpension 

  DKK    880,- for én ekstra dags ophold for ledsager. 
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Trofæpriser kronhjorte:  
Op til 2 år gammel.....................DKK 795,- 
op til 3,99 kg ............................DKK  4.770,- 
4,00 kg ....................................DKK  5.565,-  
+ DKK 23,85 pr. 10 gram over 4,00 kg 

5,00 kg ....................................DKK  7.950,-  
+ DKK 39,75,- pr. 10 gram over 5,00 kg 
6,00 kg ....................................DKK 11.925,-  
+ DKK 47,70,- pr. 10 gram over 6,00 kg 
7,00 kg ....................................DKK 16.695,- 
+ DKK 63,60 pr. 10 gram over 7,00 kg 
8,00 kg ....................................DKK 23.850,-  

+ DKK 79,50 pr. 10 gram over 8,00 kg 
9,00 kg ....................................DKK 31.800,-  
+ DKK 95,40 pr. 10 gram over 9,00 kg 
10,00 kg ..................................DKK 41.340,-  
+ DKK 238,50 pr. 10 gram over 10,00 kg 
11,00 kg ..................................DKK 65.985,-   
+ DKK 318,- pr. 10 gram over 11,00 kg 

12,00 kg ..................................DKK 99.375,-  
+ DKK 636,- pr. 10 gram over 12,00 kg 
Anskydning 50% af anslået trofævægt 
 
Hvis hjorten er over 230 CIC point  
er der et tillæg på 10% på prisen.  
 
 
Ønsker du at reservere ovennævnte revir, bedes du venligst givet besked snarest, samt 
fremsende en kopi af dit alm. pas, EU våbenpas, jagttegn og våbentilladelse, samt et 
depositum på DKK 7.500,- pr. jæger. 
 
Vi håber at arrangementet har din interesse, og beder dig venligst give besked snarest 
muligt. 

 
Endvidere er vi selvfølgelig til tjeneste med alle oplysninger om arrangementet, som du 
måtte ønske. 
 
Med venlig hilsen 
GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER 
 
 
 
Henning Olsen   
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