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Revirbeskrivelse:  

Et jagtforeningsrevir som er på 8.326 ha., hvoraf de 

5.380 ha. er skov, og resten er marker og enge med 

mange større og mindre remisser samt moser og vand. 

Et dejligt afvekslende revir som ubetinget hører til 

blandt de bedste bukkerevirer i Zielona-Gora området og 

alle af vore grupper af 3-4 jægere har siden 1997 

opfyldt afskydningskvoten på 25-35 bukke på en 3 

dagees jagt. 

Jagten vil hovedsageligt foregå som pürsch, men kan 

også krydres med jagt fra nogle af revirets mange 

hochsitze, hvis dette ønskes.  

Et revir som næppe finder bedre i Zielona Gora området, 

og som vi stærkt kan anbefale. 

 

Afskydning:    

Vi har årligt 30-40 bukke til afskydning og der er gode 

muligheder for vildsvin. På dette revir er mange flotte og 

stærke bukke op til ca. 370 gram netto, men der 

nedlægges årligt 3-5 større bukke. 

 

Periode:  

Fra præmieren i maj til ca. 15. august. 

 

Indkvarteringen:  

Indkvarteringen får                                    ”stjerner”.  

I vil her blive indkvarteret på pensjonat i byen Przylep, 

en tidligere gammel spritfabrik, som er ombygget til et 

hyggeligt hotel/motel.  Indkvarteringen er i den bedre 

ende med bad og toilet på alle værelser. 

Opholdet er naturligvis med helpension og god 

forplejning. 

 

Transport og afstande til indkvarteringen:  

Grænseovergang Frankfurt/Oder: 90 km 

Berlin lufthavn: 195 km 

Færgehavnen i Swinoujscie: 305 km 

 

Prisberegning pr. jæger: 

3 dages ophold med helpension kat. S 

3 dages jagt med egen jagtfører 1:1, 6 pürsch 

Engelsk/tysktalende tolk, polsk jagtforsikring/licens 

Pris i alt pr. jæger.............................. DKK 4.400,-  

 

Forudbetaling af trofæafgifter: 

Pr. buk som bestilles til afskydning forudbetales  

DKK 1.500,- pr. buk. 

Polen  
Przylep Zielona Gora 

Bukkejagt 
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Eventuelle tillæg/fradrag: 

Kørsel i reviret € 60 pr. dag pr. jæger 

Tillæg for enkeltværelse pr. døgn DKK 110,-  

Trofæafgifter i henhold til medsendte trofæprisliste. 

Drikkepenge ca. €10-15 pr. dag.  

 

Prisberegning pr. ledsager: 

3 dages ophold med fuld forplejning  

Pris i alt pr. ledsager ......................... DKK 3.185,-  

 

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. 

 

Afskydningsafgiter for råbukke: 

Op til 149 gr ........................... DKK 625,00 

150-199 gr ............................. - 1.450,00 

200-249 gr ............................. - 1.970,00 

+ pr. gram over 200 gr ............ - 8,60 

250-299 g .............................. - 2.400,00 

+ pr. gram over 250 gr ............ - 9,10 

300-349 gr ............................. - 2.855,00 

+ pr. gram over 300 gr ............ - 38,40 

350-399 gr ............................. - 4.775,00 

+ pr. gram over 350 gr ............ - 63,90 

Fra 400 gr .............................. - 7.970,00 

+ pr. gram over 400 gr ............ - 90,60 

Paryk buk ............................... - 21.560,00 

Rå/lam nedlagt eller anskudt. ... - 475,00 

Anskydning. ............................ - 2.075,00 

 

Afskydningsafgifter for vildsvin Keiler (Vildorne): 

Fra 14-15,99 cm. .................... DKK 4.385,00 

Fra 16 til 19,90 cm .................. - 4.600,00 

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

Fra 20 cm og opefter ............... - 9.500,00 

+ pr. mm fra 20 cm og op ........ - 130,00 

Anskydning ............................. - 895,00 

 

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: 

 

Afskydningsafgifter for vildsvin: 

Indtil 29,99 kg ........................ DKK      825,00 

fra 30-39,99 kg ....................... - 1.500,00 

fra 40-49,99 kg ....................... - 1.560,00 

fra 50-69,99 kg ....................... - 2.700,00 

fra 70-79,99 kg ....................... - 3.150,00 

fra 80 kg og derover ................ - 3.900,00 

Anskydning ............................. -       895,00 

 

Ovennævnte afgifter beregnes efter opbrækket vægt 
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For nærmere information og jagten, reviret og 

indkvarteringen kontakt venligst Søren og Kenneth. 

 

Kontakt information til Søren: 

Tlf.: direkte: +45 2122 7570 

E-Mail: soeren@buhlsjagtrejser.dk 

 

Kontakt information til Kenneth: 

Tlf.: direkte: +45 2247 2033 

E-Mail: kb@gamekeeper.dk 

 

 

 

 

 

Przylep 
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