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DRIVJAGT  I POLEN 
 

 

Jagtrevir: AHH-OHZ Statsrevire. Kryst 167-183-195 & Szpro 216 Zielona Gora.  

Revirerne består af 64.750ha. hvoraf de 42.400ha er blandet løv- og nåleskov. 

Resten er marker og enge med mange større 

og mindre remisser samt moser og vand.  

Fordelen ved meget skov er at man kan fodre 

vildsvinene hele året og derfor er det lettere at 

finde dem. 

Revirerne hører til blandt de mest vildtrige i 

denne del af Polen, hvilket også ses af at man 

årligt nedlægger  700 svin, 75 hjorte 140 stk. 

hind/kalv 10 Dåhjorte & 25 Då/Kalv og ca. 400 

stk. råvildt på revirerne. 
 

Vi og vores Polske partner har rådet over 1 

jagt om året i mere end 10 år. Men fra 

01.04.2019 har vi alle jagter på 10 statsrevirer 

med tilsammen godt 130.000ha.  

Vores partner i Polen bor midt i området og 

han sørger selv for proffesionelle hunde folk og 

han er med til at tilrettelægge jagterne.  

Vores hold sidste år har sjældent oplevet så 

god en drivjagt, både resultatsmæssigt og 

organisationsmæssigt. 
 

Statistik:  Total for 2018 på disse tre revirer blev der på drivjagter alene, nedlagt 614 stk vildt 

af 104 jægere af 3 jagtdage, det giver et gennemsnit pr. dag 1,95 stk. vildt pr. 

mand pr. dag, der er brugt 3,6 skud pr. stk vildt. Der har været 8,94 jægere på 

hver drivjagt. 

Vildtet er fordelt med 489 svin, 50 rå/lam, 59 hind/kalve, 4 då/kalve, 11 kronhjorte 

& 1 dåhjort.             En jagt jeg stærkt kan anbefale jer. 
 

Afskydning:  Der vil ikke være nogen begrænsning på afskydning af svin, hind/kalv/rå/lam er 

forskelligt fra jagt til jagt, man sørger altid for at der er lidt af hvert samt en hjort 

pr. dag alt efter tidspunktet på jagten. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Deltager:  Reviret ønsker min. 8 til 20 jægere, 

det er statsrevirer og de kan bare 

organiser det uanset hvor mange i 

er.   
  

Tidspunkt: Alt efter kundens ønsker, vi råder 

totalt over 151 drivjagts dage og på 

ovenstående revirer råder vi over 30 

drivjagts dage på de 65.000Ha. 
 

Transport:   Evt. i egen bil via Tyskland. Kort 

transporttid.- 620 km. Fra Padborg 

eller 405 km fra Rostock & 30km fra  

Cottbus grænsen til reviret.  
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Indkvartering: Vi råder over forskellige indkvarteringer, alt efter kundens ønske. 

Vores std. indkvartering har vi valgt at give stjerner” som følger:   

I vil her blive indkvarteret på Hotel Bartosz i Zagan 

En god indkvartering i den bedre 

ende! Med bad og toilet på alle 

værelser.  Opholdet er naturligvis 

med fuld og god forplejning. 

I vil blive kørt i minibus til 

revirets jagt hus hverdag, fra 15 

til 30km alt efter revir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris:  Dkk. 9.900,- pr. jæger Jægere, ved 3 Dages effektiv Drivjagt samt  

3 dages ophold med fuld og god forplejning, samt al transport på reviret under 

drivjagten, Polsk jagtforsikring og jagtlicens (ialt Dkk. 435,-) Momsgebyr 475,-  

Desuden indeholder prisen bistad af engelsk-tysk talende guide under opholdet. 

Kørsel underjagten og t/r hotel-revir. 
 

Ekskl. DKK. 700,- Ekstra overnatning med morgenmad.  

DKK.  150,- Enkelt værelse pr. nat. 

Afskydning i henhold til nedenstående prisliste og drikkepenge €60,- pr. mand. 
 

Vores luksus indkvartering giver vi stjerner” som følger:  

I vil her blive indkvarteret på Pałac Wiechlice i Szprotawa 
 
 

Pris:  DKK. 2.700,- i tillæg ved ophold på  

Palac Wiechlice. 
  

DKK. 1.400,- Ekstra overnatning med  

Morgenmad. 

  DKK.  150,- Enkelt værelse pr. nat. 
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Trofæpriser 2019ZG-B 

Rå/lam nedlagt eller anskudt. ... DKK    900,- 
 

Kronhjorte: 

0-1,999 kg  ............................ DKK  3.950,- 

2-2,499 kg ............................. DKK  7.900,- 

2,5-2,99 kg ............................ DKK   9.700,- 

3-3,499 kg ............................. DKK 10.800,- 

3,5-3.99 kg ............................ DKK 11.710,- 

4,0-4.49 kg ............................ DKK 14.100,- 

4,5-4.99 kg ............................ DKK 15.175,- 

5-5,99 kg ............................... DKK 17.500,- 

+ DKK 40,- pr. 10 g over 5,0 kg 

6-6,999 kg ............................. DKK 21.500,- 

+ DKK 74,75 pr. 10 g over 6 kg 

7-7,999 kg ............................. DKK 28.975,- 

+ DKK 110,- pr. 10 g over 7 kg 

8 kg og derover ....................... DKK 39.975,- 

+ DKK 140,25 pr. 10 g over 8 kg 

Anskydning ............................. DKK 11.000,- 
 

Kronhinder og - kalve: 

Pr. stk. ................................... DKK  1.400,- 

Anskydning ............................. DKK  1.400,- 
 

Vildsvin  

Keiler (Vildorne): 

Fra 14-15,99 cm. .................... DKK  5.600,- 

Fra 16 cm til 19,90 .................. DKK  5.800,- 

+ DKK 184,23 pr. mm fra 16 til 19,90 cm 

Fra 20 cm og opefter ............... DKK 12.985,- 

+ DKK 189,- pr. mm fra 20,00cm 

Anskydning ............................. DKK  1.450,- 
 

 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  1.275,- 

Fra 30-49,99 kg ...................... DKK  1.985,- 

Fra 50-79,99 kg ...................... DKK  3.985,- 

Fra 80 kg og der over .............. DKK  4.800,- 

Anskydning  ............................ DKK  1.450,- 

Ovennævnte afgifter beregnes efter op  

brækket vægt. 
 

 

Dåhjorte: 

0-1,49 kg DKK 5.500,- 

1,5-2,49 kg DKK 7.500,- 

+ DKK 34,- pr. 10 g over 1,5 kg 

2,5-2,99 kg DKK 10.900,- 

+ DKK 60,- pr. 10 g over 2,5 kg 

3 kg og der over DKK 13.900,- 

+ DKK 130,- pr. 10 g over 3 kg 

Anskydning DKK 6.900,- 

    Då/kalv nedlagt eller anskudt. DKK 1.400,- 

 

Vildt nedlagt i frednings tid: 

Såfremt der nedlægges vildt i fredningstid vil 

der ifølge polsk jagtlov blive beregnet et 

strafgebyr på: 

Kronvildt/Dåvildt DKK 15.000,- 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi håber at ovennævnte arrangement måtte have Din interesse, og beder Dig venligst give 

besked snarest muligt, idet tilbuddet er ude til anden side. 
 

I bekræftende fald Du ønsker at reservere det nævnte revir, beder vi Dig venligst returnere 

vedlagte tilmeldingsblanket i udfyldt stand, tillige med et depositum Dkk. 3.000,- pr. jæger 

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

ønske, og vi henviser naturligvis også gerne til andre jægere, som har besøgt dette revir, hvilket 

altid er en ekstra sikkerhed for et vellykket arrangement. 
 

Med venlig hilsen     
  

Søren Sørensen 
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