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Vil du med os på bukkejagt i Polen? 

En af de nemmeste metoder til at komme på bukkejagt 

i Polen er at tage med på Gamekeepers bukkebus.  

I dag er det selvfølgelig intet problem selv at tage bilen 

og køre på bukkejagt i Polen, men busturen er meget 

andet end transport. Det er en afslappende rejseform 

og et socialt fællesskab som er helt unikt. Vi har 

adskillige jægere, som hvert år tager med 

bukkebussen, selvom de sagtens kunne køre selv og 

også gør det ved andre jagtrejser, men den årlige 

bukkebustur vil de ikke undvære. 

 

Forårsjagt på råbukke er mange jægers foretrukne jagt 

når det gælder jagt i udlandet og Polen er uden tvivl 

den populæreste destination for skandinaviske jægere. 

 

De store og vildtrige revirer i Polen er rene oaser for 

den inkarnerede bukkejæger. Det er ikke unormalt at 

man som gæstejæger ser 5-15 råbukke på en pürsch 

og de jagtbare bukke blive nøje udvalgt af den polske 

jagtfører. Der er også mulighed for at nedlægge et 

vildsvin eller to og det gør ikke jagten mindre 

spændende. 

 

Revirerne som vi jager på er på mellem 4.000 og 

15.000 ha og på hvert revir er man sammen med 1-5 

jagtkammerater. Der kan bestilles det antal bukke man 

ønsker at nedlægge, normalt mellem 3-5 stk., men der 

er absolut mulighed for at nedlægge flere hvis man 

ønsker det. 

 

Under hele opholdet er der en engelsk- eller 

tysktalende tolk til stede i indkvarteringen og 

vedkommende gør alt for at tolke og sørge for at 

gæstejægerne får fuldt udbytte af deres velfortjente 

jagtrejse.  

 

I 2020 er det igen Bergholdt Busser A/S der står for 

buskørslen og vi skal køre i en super lækker Volvo 

turistbus. På turen vil der være gratis kaffe. Øl og vand 

kan købes ombord. På udturen vil der desuden være 

morgenmad og lækre hjemmelavede kager! 

 

Polen  
Bustur 1.-6. august 2020 

Bukkejagt  
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Bussen starter i Svendborg og kører til Nyborg og 

videre til Kolding og herfra til den tyske grænse hvor vi  

har en lille pause og der vil være mulighed for at 

handle ind i en grænsebutik. Herefter går turen  

igennem Tyskland og ind i Polen. På ankomst og 

afrejsedagen skal vi ikke på jagt, hvilket gør at vi  

undgår stress og tidsnød. Vi kan bare nyde turen og 

glæde os til 4 dages jagt fulde af oplevelser. For de 

jægere som kommer fra Sjælland er vi behjælpelige 

med samkørsel. Man kan også vælge at tage toget  

til Nyborg og bussen afhenter så jægerne ved Nyborg 

togstation. 

 

Indkvarteringen er altid med helpension og er ofte hos 

den lokale skovfoged, men det kan også være på et 

mindre pensionat. Uanset hvor man bor er polakkerne 

altid meget gæstfrie og ingen kommer til at sulte. 

 

Man vælger selv om man vil købe turen til en fastpris 

inkl. afskydning af 3 råbukke eller om man ønsker at 

betale for selve turen og så afregne bukkene iht. 

trofæprisliste med prisloft. Prisloftet betyder at man 

ikke bliver ruineret hvis den kapitale buk skulle vise sig. 

 

Inden turen afholder vi informationsmøder og der vil 

også være mulighed for at få indskudt jagtriflen. 

 

Turens forløb: 

01.08.20   Afrejse fra Svendborg om morgenen og  

 herefter køres til Polen og man er fremme  

 om aftenen 

02.08.20 Jagt morgen og aften 

03.08.20 Jagt morgen og aften 

04.08.20 Jagt morgen og aften 

05.08.20 Jagt morgen og aften 

06.08.20 Hjemrejse 

 

Prisberegning pr. jæger: 

Afregning efter prisliste med max. pris. 

5 dages ophold med helpension 

4 dages jagt med egen jagtfører 1:1 

Engelsk- eller tysktalende tolk under opholdet 

Introduktionsmøde og indskydning af jagtriflen 

Busrejse til Polen tur/retur 

Polsk jagtforsikring og licenser 

Rejseleder  

Pris pr. jæger kun DKK 7.990,- 

 

Trofædepositum: 

Pr. buk som bestilles betales et depositum på DKK 

1.500,- 
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Eventuelle tillæg: 

Endelig afregning af trofæafgifter 

Kørsel i reviret som betales direkte pr. dag € 50,- 

Tillæg for enkeltværelse DKK 550,00 

Drikkepenge 

 

Trofæafgifter for råbuk: 

Opsats til og med 149 g netto DKK 735,00 

150-200 g - 1.270,00 

+ pr. gram over 150 g - 10,60 

200 g - 1.800,00 

+ pr. gram over 200 g -  4,60 

250 g - 2.030,00 

+ pr. gram over 250 g - 5,20 

300 g - 2.290,00 

+ pr. gram over 300 g - 42,00 

350 g - 4.390,00 

+ pr. gram over 350 g - 78,00 

400 g og derover - 8.290,00 

Bemærk Max. pris DKK 8.290,00 

Anskydning DKK 1.760,00 

 

 

Bukkejagt med afregning efter fastpris system. 

5 dages ophold med helpension 

4 dages jagt med egen jagtfører 1:1 

Engelsk- eller tysktalende tolk under opholdet 

Introduktionsmøde og indskydning af jagtriflen 

Busrejse til Polen tur/retur 

Polsk jagtforsikring og licenser 

Rejseleder  

Afskydning af 3 råbukke uanset størrelse 

Pris pr. jæger kun DKK 15.490,00 

 

Eventuelle tillæg: 

Ekstra råbuk uanset størrelse DKK 2.500,00 

Tilbagebetaling pr. ikke nedlagt buk - 1.500,00 

Anskudt råbuk = nedlagt råbuk 

Kørsel i reviret pr. dag, 2 pürsch € 50,00 

Tillæg for enkeltværelse DKK 550,00 

Drikkepenge 

 

Trofæafgifter for vildsvin: 

Vildsvin med tænder op til 13,99 cm afregnes efter 

opbrækket vægt. 

Op til 29,99 kg DKK    685,00 

30,00 til og med 49,99 kg - 1.270,00 

50,00 til og med 69,99 kg - 2.145,00 

70,00 kg og opefter - 2.925,00 
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Vildsvin med tænder på 14,00 cm og opefter afregnes 

efter middeltandlængde målt udvendigt. 

14,00 til og med 15,90 cm DKK 3.810,00 

16,00 cm - 4.150,00 

+ pr. mm over 16,00 cm  -       107,25 

20,00 cm    - 8.450,00 

+ pr. mm over 20,00 cm - 119,00 

Anskydning af vildsvin -  1.270,00 

 

 

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  

 
Kenneth Banke  

e-mail: kb@gamekeeper.dk 

tlf.: direkte +45 2247 2033 
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