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DÅHJORTEJAGT  I  POLEN 

 
 

Jagtrevir: SSO-272-Distrikt ”DARZ BOR” Golub-Dobrzyn Torun 87 (42) 

Reviret består af tilsammen 7.388 ha., hvoraf de 5.853 ha. er blandet løv- 

og nåleskov, og resten marker og enge med 

flere større og mindre remisser samt moser 

og vand. Reviret hører ubetinget til blandt 

de bedste dåhjorterevirer ikke blot i Torun-

området, men måske i hele Polen. Her 

bliver der hvert år nedlagt dåhjorte i 

medaljeklassen, under brunstjagten i 

oktober 2016  blev der nedlagt 6 hjorte 

mellem 2,8 og 3,4 kg og sidste år blev 

nedlagt 6 hjorte på 2,25-2,25-2,62-3,0-3,2 

og 3,2. I  2017 var der igen 6 jægere og 

alle nedlagde hjorte 2,96-2,27-2,70-2,50-

2,97-3,29. Senest i 2018 10 hjorte på 2,0-

2,5-2,5-2,5-2,6-2,8-3,2-3,3-3,0-3,0- 

Udover en stor dåvildtsbestand har man på 

stedet til tider en en god vildsvinebestand.  

Jagten vil komme til at foregå som pürsch- 

eller anstandsjagt alt efter den enkelte 

deltagers ønske og sammen med særdeles dygtige polske jægere som ved 

hvor de har ”varen”.  
 

Afskydning: I alt 18 dåhjorte efter Jagtførernes anvisninger, samt mulighed for 

afskydning af svin og reviret er altid klar til lidt svinejagt.                       
                    

Deltager:  5-6 jægere samtidigt. 

 

Tidspunkt: Reviret ønsker jægere i brunst-

perioden mellem den 21. og 31. 

oktober.   

4 mand har booket d. 21. til 25. 

okt. til 6-8 hjorte. 

Jeg vil anbefale 27. til 31. her er 

der tiltagende måne og brunsten 

vil toppe. I vil få jeres hjorte pr. 

mand uanset hvilken periode i 

vælger, men at opleve brunsten, 

det er kunsten.  

 

Transport:   I egen bil via Tysland - gode  

forhold til reviret. Der findes 

dåhjorte-revirer tættere på den polsk/tyske grænse, men at finde en god 

fuldskuffel på disse revirer vil være næsten umuligt. Der er ca. 350 km. fra 

grænsovergangen Kolbaskowo til reviret. 
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Indkvartering:  

Vi har valgt at give indkvarteringen ”stjerner” som følger:  

I vil her blive indkvarteret privat 

i skovfogedboligen som er 

centralt beliggende i forhold til 

jagtområderne. Vore jægere er 

glade for den fantastiske 

betjening og maden i 

særdeleshed. Opholdet er med 

fuld og god forplejning. 

 

 

 

 

 

 
 

Nu inkl. administrationsgebyr gebyr 

 

Pris: DKK 6.100,- pr. jæger ved 4 dages jagt (8 pürsch) og 4 overnatninger 

på helpension, tolk, Polsk jagtforsikring/licens, Administrationsgebyr DKK 

475,- samt én polsk jagtfører pr. jæger.  

 

                    Prisen inkluderer ikke:  

Tillæg ved mindre end 3 jægere i gruppen – tillæg på DKK 200,- pr. jæger. 

Trofæafgifter i henhold til medsendte trofæprisliste. 

 

Ønsker I at reservere ovennævnte revir, beder vi dig venligst returnere vedlagte 

tilmeldingsblanket i udfyldt stand, tillige med et depositum på DKK 3.000,- pr. jæger. 

 

Vi håber at arrangementet har din interesse, og beder dig venligst give besked snarest 

muligt, idet tilbudet er ude til anden side. 

 

Endvidere er vi selvfølgelig til tjeneste med alle oplysninger om arrangementet, som du 

måtte ønske, og henviser også 

gerne til andre jægere som har 

besøgt det nævnte revir, hvilket alt 

er en ekstra sikkerhed for et 

vellykket arrangement. 

 
Med venlig hilsen   
   

Søren Sørensen 
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Trofæafgifter 

Råbukke: 

Op til 149 g ..........................DKK 625,- 

150-199 g ............................DKK 1.450,- 

200-249 g ............................DKK 1.875,- 

+ DKK 7,80 pr. g over 200 g 

250-299 g ............................DKK 2.265,- 

+ DKK 8,30 pr. g over 250 g 

300-349 g ............................DKK 2.680,- 

+ DKK 41,90 pr. g over 300 g 

350-399 g ............................DKK 4.775,- 

+ DKK 63,00 pr. g over 350 g 

Fra 400 g .............................DKK 7.925,- 

+ DKK 85,00 pr. g over 400 g 

Paryk buk .............................DKK20.000,- 

Rå/lam nedlagt eller anskudt. .DKK 475,- 

Anskydning. ..........................DKK 2.075,- 
 

Kronhjorte: 

0-1,999 kg  ..........................DKK 3.185,- 

2-2,499 kg ...........................DKK  5.995,- 

2,5-2,999 kg .........................DKK 6.995,- 

3-3,499 kg ...........................DKK  8.285,- 

3,5-4.999 kg .........................DKK 9.185,- 

+ DKK 16,00 pr. 10 g over 3,5 kg 

5-5,499 kg ...........................DKK11.585,- 

+ DKK 26,70 pr. 10 g over 5,0 kg 

5,5-5,999 kg .........................DKK12.920,- 

+ DKK 27,10 pr. 10 g over 5,5 kg 

6-6,999 kg ...........................DKK14.275,- 

+ DKK 58,44 pr. 10 g over 6 kg 

7-7,999 kg ...........................DKK20.119,- 

+ DKK 65,21 pr. 10 g over 7 kg 

8-8,999 kg ...........................DKK26.640,- 

+ DKK 133,55 pr. 10 g over 8 kg 

9 kg og der over ....................DKK39.995,- 

+ DKK 130,- pr. 10 g over 9 kg 

Anskydning ...........................DKK 4.680,- 
 

Kronhinder og - kalve: 

Pr. stk. .................................DKK 645,- 

Anskydning ...........................DKK 645,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vildsvin  

Keiler (Vildorne): 

Fra 14-15,99 cm. DKK 4.185,- 

Fra 16 cm til 19,90 DKK 4.300,- 

+ DKK 122,50 pr. mm fra 16 til 19,90 cm 

Fra 20 cm og opefter DKK 9.200,- 

+ DKK 130,- pr. mm fra 20,00cm 

Anskydning DKK 895,- 
 

Trofæafgiften beregnes efter tændernes 

gennemsnitslængde - udvendige mål. Bemærk 

– såfremt hovedet eller dele deraf medtages 

(og tænderne ikke udtages) vil den synlige del 

af tænderne udgøre 1/3 af den totale 

tandlængde, uanset andet måtte være 

tilfældet. Keiler med tandlængde under 14 cm 

afregnes efter vægt som følger: 
 

Vildsvin: 

Indtil 29,99 kg ..................... DKK 825,- 

Fra 30-39,99 kg ................... DKK 1.375,- 

Fra 40-49,99 kg ................... DKK 1.475,- 

Fra 50-69,99 kg ................... DKK 2.450,- 

Fra 70-79,99 kg  .................. DKK 2.850,- 

Fra 80 kg og der over ............ DKK 3.485,- 

Anskydning  ......................... DKK 895,- 

Ovennævnte afgifter beregnes efter op 

brækket vægt 
                 

Dåhjorte: 

0-1,49 kg ............................ DKK 3.395,- 

1,5-2,49 kg.......................... DKK 4.050,- 

+ DKK 21,45 pr. 10 g over 1,5 kg 

2,5-2,99 kg.......................... DKK 6.195,- 

+ DKK 29,10 pr. 10 g over 2,5 kg 

3 kg og der over ................... DKK 7.650,- 

+ DKK 112,30 pr. 10 g over 3 kg 

Anskydning .......................... DKK 2.915,- 

     Då/kalv nedlagt eller anskudt. DKK 510,- 

 
 

Vildt nedlagt i frednings tid: 

Såfremt der nedlægges vildt i fredningstid vil 

der ifølge polsk jagtlov blive beregnet et 

strafgebyr på: 

Kronvildt/Dåvildt .................. DKK15.000,- 

Muflon ................................. DKK 6.600,- 

Vildsvin/råvildt ..................... DKK 6.400,- 

Andet vildt ........................... DKK 2.300,- 

Derudover kan der ved politianmeldelse 

komme et bødetillæg samt trofæafgifter, 

hvilket dog kun forekommer et par enkelte 

gange om året, specielt når der nedlægges 

råbuk under drivjagterne. 
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