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Revirbeskrivelse:  
Landet som ligger på ”toppen” af de tre baltiske lande 
og som utvivlsomt er det land fra den gamle sovjettid, 
som har været under størst indflydelse at de skan-
dinaviske landes kultur og levevis, - det var i øvrigt 
også her, hvor Dannebro i 1219 faldt ned fra himlen og 
sikrede både Valdemar Sejr sejren og esternes 
omvendelse til kristendommen. Estland med sine ca. 
45.000 km2 og 1,4 mio. indbyggere, ligger i den 
Botniske Bugts nordøstligste hjørne, afgrænset af den 
finlandske bugt mod nord, Rusland mod øst og Letland 
mod syd. Landskabet er skabt, da gletscherne trak sig 
tilbage efter sidste istid med mange søer og floder. Der 
er over 1500 søer, hvoraf de største er Peipsi og Vorts. 

38% af landet er dækket af skov og landets højeste 
punkt er bjerget Suur Muna Magi med 317 m. Klimaet 
er tempereret med en gennemsnitstemperatur på 28°C 
om sommeren og 0°C om vinteren.  Landet rummer 
jagtligt en masse muligheder i det flade landskab med 
de mange mose-, eng- og vådområder.  Jagtområder er 
som skabt for den europæiske elg, men også jagten op 
råbuk, vildsvin og endog jagt på den europæiske 
brunbjørn er mulig i Estland. 
 
Jagten: 
 
Vi kan tilbyde jagt på alle statsrevirer i Estland, samt 
på de bedste jagtforenings-revirer.  Revirerne er 

arealmæssigt meget store, typisk fra ca. 25.000 ha. til 
langt over 50.000 ha. og består hovedsalig af store 
skovområder, og store områder med enge og moser. 
Der er også arealer med agerjord på områderne, som 
gør det specielt attraktivt til elgjagt, - men ud over 
elgjagt er der gode muligheder for jagt på råbukke, 
vildsvin, bæver, ulv, los og europæisk brunbjørn.   
Jagten på brunbjørn vil finde sted i forskellige 
jagtområder omkring byen Jäägri Villa, som er 
beliggende cirka 70 km sydøst for Tallin, hvor 
lufthavnen er beliggende.  
 
Indkvartering: 
Vil finde sted i en indkvartering af høj standard, med 

alle moderne faciliteter og som er beliggende i byen 
Jäägri Villa. Opholdet er altid inkl. helpension og maden 
er god og veltillavet. 
 

Estland  
 

Bjørnejagt 
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Transport: Fly fra til Tallin, - når man lander i Estland 
venter revirets folk i lufthavnen og er parat til den 
videre transportere til reviret og retur igen. 
 

 
 
Tidspunkt:  
 
Elg 15. september - 15. december 
Elg køer og kalve 1. oktober – 15. december 
Buk 1. juni - 31. december 
Keiler & unggrise Hele året 
Søer & smågrise 1. september - 31. januar 
Bæver 1. august - 15 april 

Ræv 1. august – 31.marts 
Mærhund 1. oktober – 28. februar 
Ulv 1. november – 28. februar 
Los 1. december – 28. februar 
Brunbjørn 1. august – 31. oktober  

 
Prisberegning pr. jæger:  

5 dags individuel jagt og jagtføring  
6 dages ophold  
Opholdet med helpension 
Transport til og fra lufthavnen 
Al transport i forbindelse med jagten.  
Engelsktalende tolk under hele opholdet.  
 
 

Pris i alt pr. jæger med jagtføring 1:1 ...... DKK 14.500,-  

 
Eventuelle tillæg/fradrag: 
Flybillet til Estland p.t. fra ca. DKK 2.500,-  
Pr. ekstra jagtdag DKK 2.500,- 
Trofæafgifter -  se liste nedenfor. 

 
Brunbjørn .......................................... DKK 41.750,- 
Brunbjørn - anskudt ............................ DKK 41.750,- 
Brunbjørn - forbi skud ......................... DKK 11.250,- 
 
Råbuk: 
Op til  200 gram  ................................ DKK  1.400,- 

201 - 300 gram  ................................. DKK   3.400,- 
301 - 400 gram  ................................. DKK   4.400,- 
401 - 450 gram  ................................. DKK   4.900,- 
451 - 500 gram  ................................. DKK   5.800,-  
501 gram og derover .......................... DKK   8.300,- 
Råbuk udn opsats ............................... DKK 2.500,-  
 

Elg: 
Elgtyr op til 4,99 kg  ........................... DKK  6.350,- 
5,00 - 5,99 kg  ................................... DKK 8.300,- 
6,00 - 6,99 kg  ................................... DKK 13.150,- 
7,00 - 7,99 kg  ................................... DKK 15.600,- 
8,00 - 8,99 kg  ................................... DKK 21.900,- 
9,00 - 9,99 kg  ................................... DKK 29.200,- 

10,00 - 11,99 kg  ............................... DKK 34.100,- 
12,00 og derover  ............................... DKK 38.900,- 
 
Elgtyr uden gevir  ............................... DKK 4.850,- 
Elgko  ............................................... DKK 3.400,- 
Elgkalv .............................................. DKK 1.600,- 
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Anskydning elgtyr  .............................. DKK 6.300,- 
 
Anskydning elgko  .............................. DKK 3.400,-  
Anskydning elgkalv ............................. DKK 2.450,- 
 
Keiler: 
10,0 - 14,9 cm  .................................. DKK 2.900,-  
15,0 - 17,9 cm  .................................. DKK 4.600,- 
18,0 - 19,9 cm  .................................. DKK 8.500,- 
20 cm og derover ............................... DKK 11.700,- 
  
Smågrise, unggrise og søer: 
Vægt op til 39,99 kg ........................... DKK 970,- 
Vægt 40,00-69,90 kg .......................... DKK  3.400,- 
Vægt 70kg og der over ....................... DKK 6.800,- 
Anskydning af vildsvin......................... DKK 1.000,-  
 
Bæver  .............................................. DKK  1.500,- 
Mårhund  ........................................... DKK    400,- 
Ræv .................................................. DKK 400,-  

Ulv  ..................................................  tilbud 
Los ...................................................  tilbud 
 
Ønsker du at reservere ovennævnte revir, bedes du 
venligst givet besked snarest, samt fremsende en kopi 
af dit alm. pas, EU våbenpas, jagttegn og våben-
tilladelse, 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  
e-mail: ho@buhlsjagtrejser.dk 
tlf.: direkte +45 2163 6621 
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