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Revirbeskrivelse: 

Jagtreviret er beliggende ved Slawno i det nordvestlige 

Polen. Et revir som igennem årene altid har leveret 

gode resultater og mange jægere har fået 

uforglemmelige jagtoplevelser. Reviret er i alt på 6.000 

ha, hvoraf 3.000 ha er skov. 

 

Afskydning: 

På reviret har man en årlig afskydning 60 stk. råvildt, 

120 vildsvin og 120 vildsvin. Årligt gives ca. 12 bukke 

fri til afskydning af gæstejægere. 

 

Periode: 

Jagten kan finde sted fra 9. maj til ca. 15. august. 

 

Indkvartering: 

Indkvartering er super hyggelig hos en polsk jæger og 

hans familie. Atmosfæren og forplejning er tip/top. 

 

Afstande: 

Kolbaskowo grænsen ved Szczecin: 210 km 

Gdansk lufthavn: 145 km 

 

Jagtens forløb: (forslag) 

1. dag Ankomst til reviret til frokost kl. 14.00 og på 

jagt om aftenen 

2. - Jagt morgen og aften 

3. - Jagt morgen og aften 

4. - Jagt om morgenen og afrejse fra reviret efter 

morgenmad og underskrivning af protokol 

Prisberegning pr. jæger: v/ min. 2 deltagere: 

3 dages jagt ophold med helpension  

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

Engelsk/tysktalende tolk 

Polsk jagtforsikring, tilladelser etc. 

Afskydning af 3 bukke uanset størrelse 

Pris i alt pr. jæger  DKK  10.950,- 

 

Polen  
Revir Slawno 

 

Bukkejagt 
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Eventuelle tillæg/fradrag: 

Afregning af trofæafgifter 

Enkeltværelse DKK  110,- pr. døgn 

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

Eventuelt rejse- og afbestillingsforsikring 

Eventuelt drikkepenge 

Husk! - Ingen ekstra gebyrer! 

Hos Gamekeeper & Buhls er der ingen ekstra gebyrer, 

som voucher, arrangement og polsk jagtforsikring, kat. 

"S" tillæg. Alt er inklusiv. 

Afskydning af ekstra råbukke: 

Pris pr. råbuk uanset størrelse  DKK  2.350,- 

Anskudt råbuk = nedlagt råbuk 

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 

 

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  -  107,50 

20,00 cm  -  8.450,00 

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

Anskydning af vildsvin  -    1.270,00 
 

Har du brug for yderligere information om reviret, 

jagten og indkvarteringen må du endelig kontakte os 

 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER A/S 

Kenneth & Søren 

 

Kontakt information til Kenneth:  

Tlf.: direkte +45 2247 2033 

E-mail: kb@gamekeeper.dk 

 

Kontakt information til Søren: 

Tlf.: direkte: +45 2122 7570 

E-Mail: soeren@buhlsjagtrejser.dk 
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