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SIBIRISK RÅBUK I RUSLAND 2019 
 

Vi skriver september 2018 og jeg er netop kommet hjem fra en gruppetur med i alt 

10 jægere + undertegnede. Der var to jægere på revir Mokrousovo ca. 6 timers kørsel 
fra Ekaterinburg og jeg var sammen med 8 jægere på revir Kargapolye, som er 

beliggende ca. 4 timers kørsel fra lufthavnen.  

Alle jægere var meget forventningsfulde og det var planen, at hver jæger skulle skyde 
2 bukke. Allerede efter den første aften, var der nedlagt 6 bukke, hvoraf den største 

var 1.140 gram og da jagten var forbi efter 5 dages jagt, var der i alt nedlagt 28 

særdeles gode stærke Sibiriske råbukke. Se nærmere på nedenstående fotos, som 

alle er fra turen her i 2018. Se også på bemærkninger fra protokollerne på sidste side 
i tilbuddet – Alle var meget glade og tilfredse – og hvis du ønsker at få dette 

bekræftet, er du velkommen til at ringe til en af de nedennævnte referencer, som alle 

var med på turen i 2018.  
 

Vi har på baggrund af den store succes i år, allerede booket revirerne igen til 

premieren fra den   25. august til næste år, så det er derfor en fornøjelse igen at 

kunne tilbyde dette meget spændende og meget attraktive produkt. Det anbefales at 

booke i god tid, da vi har kun et begrænset antal pladser til rådighed, - og der bliver 
rift om dem...  

Henning 
 
Jagtdistrikt:  

Der er ingen tvivl om, at hvis man vil opleve den bedste jagt og de største 
sibiriske råbukke, skal jagten finde sted på et 
vores jagtområder i den naturskønne og 
frodige Kurgan region, som er beliggende 
lige nord for Kasakhstan og øst for 
Uralbjergene. Her råder vi over flere 
forskellige revirer, som er beliggende i en 
afstand af 250 km til 400 km fra byen 
Ekaterinburg. Bukkene jages, når de 
fouragerer på de kæmpestore græsmarker 
og tundraer mellem de mange birkeskove. 
Der jages tidlig morgen og sen aften, 
præcis som på den Europæiske råbuk. 
Jagten på de sibiriske bukke foregår om 

efteråret fra slutningen af august og frem 
til starten af oktober. Vi har de sidste 
sæsoner haft særdeles gode resultater i 
Kurgan og alle vore jægere er vendt hjem 
med én eller flere gode sibiriske 
bukketrofæer.  

 
Gennem de seneste 7 - 8 år har vores 
jægere oplevet særdeles succesfulde 
jagter, - flere bukke med over 1.000 grams 
trofævægt er blevet nedlagt og største-
parten af trofæer har ligget i klassen 700 til 
1.000 gram.  



Gamekeeper & Buhls Jagtrejser ● Vejlevej 274 ● DK-7323 Give 

tlf: +45 97267418 ● +45 76704100 ● e-mail: info@buhlsjagtrejser.dk 

 
 
Jagten: Bukkejagten kan finde sted i følgende perioder: 
 25. til 31. august - 1. til 7. september - 8. til 15. september. 
  
PS: Der er en særdeles god bestand af Sibiriske Elge i området og fra den 1. oktober 

er det muligt at kombinere en jagt på Sibirisk Elg og Sibirisk Råbuk.  
(bed om specialtilbud…)  

 

 Ophold: Indkvartering i jagthuse i selve jagtområdet.   
Arrangementer er 6 dages ophold med helpension 
 

Transport: Med fly fra Kastrup via f.eks. Helsingfors til Ekaterinburg med Finnair.  
 

Pris: Sibirisk Råbuk DKK 14.875,- pr. jæger  
 
Prisen inkluderer:  
5 dages jagt med jagtføring 1:1, alle nødvendige licenser, 6 dages ophold med 
helpension, al transport i jagtområdet i forbindelse med jagten og tysk- eller 
engelsktalende guide.  
 

Prisen inkluderer ikke: 
Trofæafgifter, flybillet til Ekaterinburg (p.t. cirka DKK 3.700,-), hjemtransport af 
trofæer, forsikringer, drikkepenge og overnatning i Ekaterinburg efter jagten. 
Ekstra jagtdage DKK 1.800,- pr. dag - Russisk visa – DKK 1.200,- 

  
 Pris for ikke jagende ledsager DKK 10.400,-  

 

Inden afrejsen betales et depositum for det antal bukke man ønsker at nedlægge. Efter 
hjemkomsten foretages den endelig afregning – regulering - for nedlagt vildt, samt evt. andre 
ydelser du måtte modtage i flg. jagtprotokollen. 
 
Hvis det måtte ønskes, - kan vi tilbyde både rejse- og afbestillingsforsikring.  
 
Trofæafgifter: 

 
Sibirisk råbuk optil 650g. DKK 6.925,-  
Sibirisk råbuk fra 651 til 800g  DKK 7.870,-  
Sibirisk råbuk fra 801 til 900g  DKK 9.450,-   
Sibirisk råbuk fra 901 til 1000g DKK 11.000,-  
Sibirisk råbuk fra 1.001 til 1.100g DKK 12.985,-  

Sibirisk råbuk fra 1.101 til 1.200g DKK 14.200,-   
Sibirisk råbuk fra 1.201 til 1.300g DKK 16.900,-  
Sibirisk råbuk over 1.301g DKK 18.100,-  
Anskydning  DKK 6.925,-   
 
 
 
Ønsker du at reservere ovennævnte jagt, 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. 
Desuden er vi selvfølgelig til tjeneste med alle oplysninger om arrangementet, som du måtte 
ønske. 

 
Med venlig hilsen 

BUHLS JAGTREJSER 
 
 
Henning Olsen 
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Referencer som alle var med på turen i 2018: 
Jørn Munkholt Kristensen, Hjallerup – tlf. 40 28 19 77 
Hans Bang Munkholt, København  – telf. 22 22 93 32 
Søren Søberg Hansen, Hjortshøj - tlf. 53 62 70 12 
Johannes Søberg Hansen, Nyborg – tlf. 21 22 61 02  
Claus Nordam-Nielsen, Nyborg - tlf. 24 20 60 09 
Hans Risager Holst, Nykøbing Mors  – tlf. 26 75 16 01 
Carsten Larsen, Fredensborg - tlf. 20 66 49 99 
Flemming Dissing, Roskilde  – tlf. 27 27 16 14  
Bent Lærche, Middelfart – tlf. 28 40 76 83 
Kim Lykke Jacobsen, Middelfart  - tlf. 40 56 60 59 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jagtområderne                                        
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Lidt jagtstemning fra området i Kurgan – alle bukke nedlagt af gruppen i august 2018... 
  
 

 


