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Gamekeeper og Buhls Jagtrejser tilbyder nu en 

attraktiv bukkejagt, som vi har lejet af en af 
vore gode kunder. Det er også ham og hans søn 
der er jagtfører under opholdet. Selve  jagt-
området er på 400 ha og består af 320 ha skov 
og resten landbrugsområder. Desuden er der en 
del store lysninger i skoven. I området er der 
hochsitze og hochstande af meget god kvalitet 

og reviret bliver passet og plejet på en meget 
professionel måde. 
 
Jagttiden er fra den 1. september til midt 
oktober. I Finland har man også forårsjagt på 
bukke, men på dette revir jager man først 
bukkene efter den 1. september. 
 
Den nemmeste måde at komme til reviret er at 
flyve til Åbo og derfra er der kun 50 km til 
reviret. 
 
Indkvarteringen er i rigtigt dejligt hus og man er 
på egen forplejning. 

 
Reviret kan tage 3-4 jægere ad gangen. 
 
Jagtens forløb (Forslag):  
1. dag Ankomst til reviret - på jagt om aftenen 
2. - Jagt morgen og aften 
3. - Jagt morgen og aften 

4. - Jagt morgen og aften 
5. - Jagt morgen - afrejse i løbet af dagen 
 
Prisberegning pr. jæger: 
4 dages jagt ophold på egen forplejning 
4 dages jagt, 8 pürsch 
Finsk jagttegn 
Pris i alt pr. jæger DKK 6.400,- 
 
Eventuelle tillæg/fradrag: 
Afregning af trofæafgifter 
Afhentning i Åbo lufthavn t/r.  
Pris pr. gruppe DKK 1.125,- 
Finsk jagttegn DKK 210,- 

Afkogning og rensning af trofæ  
pr. stk. DKK  375,- 
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Trofæafgifter: 

0-250 gram netto DKK 2.600,- 
251-350 gram netto - 3.650,- 
350-450 gram netto - 4.990,- 
Over 450 gram netto - 6.990,- 
 
Et godt revir for bukkejægeren der vil prøve 
noget andet og mere speciel bukkejagt!  
Det er normal - pæne bukke der nedlægges, dog 
ingen medalje trofæer.  
En dejligt sted som vores jægere er glade for at 
komme – og hvor man bliver taget rigtigt godt 
imod af værtsfamilien, som man bor ved siden 
af. 
 

Ønsker du at reservere ovennævnte revir, bedes 
du venligst givet besked snarest, samt 
fremsende en kopi af dit alm. pas, EU våbenpas, 
jagttegn og våbentilladelse, samt et depositum 
på DKK 4.000,- pr. jæger. 
 
Vi håber at arrangementet har din interesse, og 
beder dig venligst give besked snarest muligt. 
 
 
Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER 
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