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FUGLEJAGT I ESTLAND 2019  
 
 
ESTLAND: 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.   
 

 
 
Jagtrevir: Jagten finder sted 

på øen Hiiumaa, 
som er beliggende 
vest for fastlandet 
ca. 6 timers 

transport fra Tallin. 
Her råder vor sam-
arbejdspartner over 
et ca. 86.000 ha 
stort jagtområde. 
Det er vigtigt at 
pointere, at her er 

tale om trækjagt på 
vilde ænder og gæs. 
Den bedste tid for 
denne jagt er fra 
den 25. september til 
den 15. oktober og vi 
kan arrangere denne jagt for 

grupper af minimum 4 jægere. Er 
vejr og vindforhold optimale og 
man er god til at håndtere en 
haglbøsse, kan man forvente gode 
afskydningstal. Hurtig tilmelding 
tilrådes, - der er rift om pladserne.  

 

 
 
 
 

http://www.leksikon.org/art.php?n=3097
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Indkvartering: 
 Gode hyggelige indkvarteringer, med alle moderne faciliteter, beliggende centralt 

i jagtområdet. Opholdet er altid inkl. helpension og maden er god og veltillavet. 
 
Transport:   Fly direkte Kastrup / Tallinn  

Repræsentanter fra reviret sørger for afhentning i lufthavnen og transporten 
retur når jagten er forbi.  
 

Pris:    DKK 13.950,- pr. jæger ved 4 eller flere jægere  
 
Prisen inkludere følgende: 
4 dages jagt – 5 dages ophold med helpension 

Fri afskydning af ænder, gæs og snepper 
Al transport i forbindelse med jagten. 
 
Prisen inkluderer ikke: 
Fly København – Tallinn prisen er rimelig fra ca. DKK 2.500,- afhængig af 
booking tidspunkt og rejsedage. Transport fra og til lufthavnen til Hiiumaa kan 
foregå i et lille fly  - pris 75-100€ afhængig af mængde af bagage – eller med 

minibus for € 500,- for hele gruppen. Ammunition kan købes på stedet. 
 
Ønsker du at reservere ovennævnte revir, beder venligst returnere vedlagte tilmeldingsblanket 
i udfyldt stand, tillige med kopi af pas, jagttegn, våbentilladelse & et pasfoto, samt et 
depositum på DKK 3.000,- pr. jæger. 
 
Endvidere er vi selvfølgelig til tjeneste med alle oplysninger om arrangementet, - som du måtte 
ønske. 
 

Med venlig hilsen 
GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER 
 
 
Henning Olsen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


