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Revirbeskrivelse: 

Et fremragende jagtrevir som er beliggende i den 

vestlige del af Polen. Reviret er i alt 14.700 ha, hvoraf 

2.900 ha er skov. Reviret er et repræsentationsrevir 

under det polske jægerforbund. Reviret har sin egen 

fuldtidsprofessionelle skytte og han har et team af 

rigtige dygtige jagtførere. 

 

Afskydning:    

Vi har i årligt 3 fine dåhjorte til afskydning og der er 

desuden mulighed for at jage råvildt og vildsvin.  

Man forvente at nedlægge fine dåhjorte med gevirer på 

mellem 2,5 til 3,5 kg. 

 

Periode: 

Den bedste periode til dåhjortejagten er omkring den  

20. oktober hvor dåhjortene er i brunst. 

 

Indkvarteringen: 

Indkvarteringen er hos skytten og hans hustru står for 

madlavningen. En super hyggelig indkvartering, som er 

indrettet til jagtgæster. Indkvartering er beliggende i 

fred og ro i jagtterrænnet.   

 

Transport og afstande til indkvarteringen:  

Fra den tysk/polske grænseovergang Frankfurt an der 

Oder er der kun 150 km til indkvarteringen. 

 

Jagtens forløb: (forslag) 

1. dag Ankomst til frokost og på jagt om aftenen 

2. - Jagt morgen og aften 

3. - Jagt morgen og aften 

4. -  Jagt om morgenen og afrejse fra 

indkvarteringen i løbet af formiddagen  

 

Prisberegning pr. jæger: 

3 dages ophold med helpension 

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

Engelsk/tysktalende tolk 

Polsk jagtforsikring 

Tilladelser etc. 

Pris i alt pr. jæger  DKK  5.990,- 

 

    

Polen  
Miasteczko 

Dåhjortejagt 
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Forudbetaling for trofæafgifter: 

Pr. dåhjort, som bestilles til afskydning forudbetales  

DKK  5.000,- 

 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

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

Tillæg for enkeltværelse pr. døgn DKK 150,- 

Ekstra dags ophold og jagt inkl. 2 pürsch DKK  1.800,-  

Slutafregning af trofæafgifter 

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 Dåhjort: 

Dåer og kalve pr. stk. ................DKK 950,00 

Dåhjort 0-1,49 kg ......................- 3.900,00 

1,50 kg ....................................-  5.750,00 

+ pr. 10 gram over 1,50 kg ........- 22,50 

2,50 kg ....................................- 8.000,00 

+ pr. 10 gram over 2,50 kg ........- 39,00 

3,00 kg ....................................- 9.950,00 

+ pr. 10 gram over 3,00 kg ........- 130,00 

Anskydning dåhjort ....................- 6.000,00 

 

Trofæafgifter for vildsvin: 

Vildsvin med tænder op til 13,99 cm afregnes efter 

opbrækket vægt.  

Op til 29,99 kg ..........................DKK  750,00 

30,00 til og med 39,99 kg ..........-   1.400,00 

40,00 til og med 49,99 kg ..........- 1.600,00 

50,00 til og med 69,99 kg ..........- 2.500,00 

70,00 kg og mere ......................- 3.400,00 

 

Vildsvin med tænder på 14,00 cm og opefter afregnes 

efter middeltandlængde målt udvendigt. 

14,00 til og med 15,90 cm .........DKK 4.500,00 

16,00 cm ..................................- 4.600,00 

+ pr. mm over 16,00 cm ............- 130,00 

20,00 cm ..................................- 9.800,00 

+ pr. mm over 20,00 cm ............- 170,00 

Anskydning af vildsvin ................-    1.700,00 
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Råvildt: 

Råer og lam pr. stk. ...................DKK 550,00 

 

Kontakt gerne for yderligere oplysninger om jagten på 

dette revir. 

 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER  

 

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 
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