
 

 

 

 

                 

 
 
 

 

 

 

 

 

Revirbeskrivelse: 

Området er beliggende i den østlige del af Ungarn og der 

jages på et 35.000 ha stort område fordelt på forskellige 

jagtforeninger. Området er fladt og betegnes som den 

ungarske Puszta.  

Jagten og afskydning: 

Jagten foregår ved at man kører rundt i en 

firehjulstrukne biler bil, hvor jægeren normalt sidder på 

laddet og skyder fra bilen. 

Det er ofte den eneste måde, at man kan komme i 

nærheden af de store spring af råvildt. Tilladder 

terrænet det pürscher man også til fods. For at få det 

optimale ud af jagten skal man kunne afgive et sikkert 

skud ud til 200-250 m og have styr på projektilets 

kuglebane. En afstandsmåler er en nødvenighed og vi 

anbefaler at medbringe en viper-flex skydestok eller 

lign. 

 

Dette er en reguleringsjagt, så målet er at få nedlagt 

meget råvildt på kort tid. På nogle kan det måske virke 

uetisk, men på den anden side har råvildtet fred og ro 

når først årets afskydning er opnået. 

 

Efter jægeren kører et andet firehjulstrukkent køretøj og 

de sørge for at opsamle råvildtet, finde evt. anskudt 

vildt og gøre alt vildtet klar til vildthandleren. 

 

Man kan forvente at nedlægge 20-25 stk. råvildt pr. 

jæger pr. jagtdag. Alt afhængigt af vejret, jagtheld og 

egne færdigheder. 

 

Periode: 

Fra nu til 31. december 2021.  
 

Indkvarteringen: 

Indkvarteringen er på et mindre privat pensionat, som 

er beliggende midt i reviret. En fremragende 

indkvartering med den helt rigtige jagtstemning, super 

forplejning og service. Enkeltværelse er inkluderet. 

 

Transport og afstande til indkvarteringen: 

Fra Budapest lufthavn til indkvarteringen er der 270 km. 

 

 

 

 

Ungarn 
Reguleringsjagt på råvildt 



 

 

Turens forløb:  

1. dag Ankomst til inkvarteringen 

2. - Jagt 

3. - Jagt 

4. - Jagt 

5. - Hjemrejse 

 

Prisberegning: 

4 dages jagt ophold med helpension 

3 dages jagt  

Ungarsk jagtlicens 

Pris i alt pr. jæger dkk 8.200,00 

 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Kørsel i reviret pr. jagtdag pr. jæger € 140,- 

(Man betaler for 2 firehjulstrækkere i alt € 140-) 

Flybillet til Budapest (dagspris)  
Transfer fra Budapest til indkvarteringen tur/retur  

€ 560,- (Pr. bil tur/retur) 

Afskydning af rå eller lam pr. stk.  DKK 395,- 

Anskydning = afskydning 

Evt. drikkepenge 

 

Husk! 

Hos Gamekeeper ingen ekstra arrangement 

gebyrer, vouchertillæg, kategori ”S” osv. 

 

Tag af sted, olevelser venter på dig/jer! 

 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER  

 

Kenneth Banke 

e-mail: kb@gamekeeper.dk 

tlf.: 2247 2033 

mailto:kb@gamekeeper.dk

