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Tag med Øyvind Eriksen på bukkejagt: 

Vores norske agent Øyvind arrangerer i år en 

kronhjortejagt til Polen. Han er selv med på turen som 

rejseleder, så du skal bare læne dig tilbage og nyde 

turen.  

 

Revirbeskrivelse: 

Biotopen er ideelt jagtrevir. Reviret består hovedsagelig 

af nåleskov og med store engarealer. Reviret er 

velplejet med mange hochstande af høj kvalitet. Reviret 

er i alt på 10.750 ha, hvoraf 7.400 ha er skov.  

 

Afskydning: 

I 2020 har vi 25 kronhjortejagt til afskydning. Jagten 

foregår i brunstperioden og du har de bedste muligheder 

for at opleve den meget spændende jagt på brølende 

kronhjorte. De fleste hjorte har gevirer på mellem 5 og 

8 kg., men årligt nedlægges større hjorte. Udover 

kronhjortene er der mulighed for at nedlæge vildsvin og 

evt. råbukke. 

 

Indkvarteringen: 

Man er indkvarteret hos det lokale revirjæger og hans 

hustru. Det er en rigtig hyggelig indkvartering og maden 

er både rigelig og velsmagende, og så er der også den 

rigtige jagtstemning med trofæer på væggene osv.  

På 1. sal er der 3-4 dobbeltværelse og dertil 2 

badeværelser. 

 

Afstande til Indkvarteringen: 

Gdansk lufthavn: 145 km 

 

Turens forløb: 

17. sept. 20 Flyrejse fra Oslo til Gdansk, hvor gruppen  

  bliver afhentet og kørt til reviret og der  

  jages om aftenen 

18. sept. 20 Jagt morgen og aften 

19. -  Jagt morgen og aften 

20. -  Jagt morgen og aften 

21.-  Jagt morgen og aften 

22. -  Hjemrejse efter morgenmad, hvor 

  gruppen liver kørt til Gdansk lufthavn 

   

 

Polen - Kronhjortejagt 
Norsk gruppetur  
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Prisberegning pr. jæger: 

5 Dages ophold med helpension 

4,5 dages jagt med egen jagtfører og 9 pürsch 

Engelsk/tysktalende tolk 

Polsk jagtforsikring 

Tilladelser etc.  

Pris i alt pr. jæger DKK 6.500,00 

Forudbetaling af udgift af afskydning: 

Pr. kronhjort som bestilles til afskydning forudbetales 

DKK  7.000,- pr. buk. 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Slutafregning af trofæafgifter 

Kørsel i reviret € 50,- pr. jæger pr. dag 

Flyrejse til Gdansk t/r. (Dagspris) 

Afhentning i Gdansk lufthavn t/r. ca. € 100,- pr. jæger. 

Benyttelse af enkeltværelse dkk 110,- pr. døgn 

Evt. drikkepenge 

 

Husk! - Ingen ekstra gebyrer! 

Hos Gamekeeper/Buhl er der ingen ekstra gebyrer, som 

voucher, arrangement og polsk jagtforsikring, kat. "S" 

tillæg, momstillæg osv. 

Alt er inklusiv. 

 

Trofæafgifter for kronhjort: 

Spidshjort   DKK   2.410,00 

0-2000 g   -    2.410,00 

2001-2490 g   -    4.750,00 

2500-2990 g   -    6.400,00 

3000-3490 g   -    6.995,00 

3500 g   -    8.790,00 

+ pr. 10 gram over 3500 g   -    7,60 

5000 g   -    9.930,00 

+ pr. 10 gram over 5000 g   -    31,40 

6000 g   -    13.070,00 

+ pr. 10 gramover 6000 g   -    41,70 

7000 g   -    17.240,00 

+ pr. 10 gram over 7000 g   -    94,10 

8000 g   -    26.650,00 

+ pr. 10 gram over 8000 g   -    117,00 

Anskydning af kronhjort   -    4.600,00 

Der er gode muligheder for at kombinere 

bukkejagten med afskydning af vildsvin. 

 

Trofæafgifter for vildsvin: 

Vildsvin med tænder op til 13,99 cm afregnes efter 

opbrækket vægt. 

Op til 29,99 kg   DKK  580,00 

30,00 til og med 49,99 kg   -  1.150,00 

50,00 til og med 79,99 kg   -  1.990,00 

80,00 kg og opefter  -  2.970,00 
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Vildsvin med tænder på 14,00 cm og opefter afregnes 

efter middeltandlængde målt udvendigt. 

14,00 til og med 15,9 cm   DKK  3.950,00 

16,00 cm   -   4.000,00 

+ pr. mm over 16,00 cm   -  122,50 

20,00 cm   -   8.900,00 

+ pr. mm over 20,00 cm   -    137,00 

Anskydning af vildsvin   -    590,00 

Jeg håber at ovennævnte arrangement måtte have jeres 

interesse, og beder jer venligst give besked snarest 

muligt, idet tilbuddet er ude til anden side. 

 

I bekræftende fald I ønsker at reservere det nævnte revir, 

beder jeg jer venligst give mig besked snarest muligt. 

 

Endvidere er jeg selvfølgelig til tjeneste med alle 

oplysninger om arrangementet, som I måtte ønske. 

 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER  

 

Øyvind Eriksen  

e-mail: oe@gamekeeper.dk 

tlf.: direkte +47 905 809 59 
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