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                   Polen  
                       Walbrzych 

                               Muflonjagt 

 

 

Revirbeskrivelse:  

Et meget kuperet og utroligt smukt revir, som tilsammen 

består af 6.180 ha., hvoraf de 3.150 ha. er blandet løv- 

og nåleskov og resten er marker og enge med mange 

større og mindre remisser. Reviret hører ikke til blandt 

de største, men UBETINGET til blandt de bedste 

muflonrevirer i Polen og er stedet, hvor der hvert år 

nedlægges muflon med trofæ størrelser omkring de 85 

cm. Udover en særdeles god muflon bestand, har reviret 

også til tider en god kronvildt- og vildsvinebestand. 

Jagten på muflon vil ofte foregå som morgen og 

eftermiddagsjagt ved anstandsjagt kombineret med   

pürsch, alt efter den enkelte jagtgæsts ønsker.  

Igennem mere end 20 år har ingen af vore jægere 

forladt stedet uden at have nedlagt muflon. 

 

Afskydning:    

Reviret afskyder årliget ca. 20 væddere med trofæger på 

mellem 65 til 85 cm.  

 

Periode:  

Bedste tidspunkt for jagten er, når der er sne i højderne. 

De vil helst have jægere i brunsten i oktober/november, 

hvor alle har fået deres mufloner. 

Jagttid på vædder 01.10 til 28.02 og på hundyr 01.10 til 

15.01. Januar/februar er der normalt for meget sne, og 

da der er store ski sportsteder vil man helst ikke jage i 

de måneder, kun hvis der er ikke er sne. 

 

Indkvarteringen:  

Indkvarteringen får                                    ”stjerner”.  

Meget god og hyggelig indkvartering på hyggeligt hotel 

lidt nord for Walbrzych. Indkvarteringen er beliggende 

nær jagtområderne. Opholdet er med helpension og god 

forplejning.  

 

Transport og afstande til indkvarteringen:  

Fra grænseovergang Forst/Olszyna: 170 km 

Fra Wroclaw lufthavn: 80 km 

 

Prisberegning pr. jæger: 

4 dages ophold med helpension 

4 dages jagt med egen jagtfører 1:1, 8 pürsch 

Engelsk/tysktalende tolk, polsk jagtforsikring/licens 

Pris i alt pr. jæger.............................. DKK 4.970,-  
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Forudbetaling af trofæafgifter: 

Pr. buk som bestilles til afskydning forudbetales  

DKK 1.500,- pr. buk. 

 

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.  

Tillæg ved mindre end 3 jægere i gruppen – tillæg på 

DKK 200,- pr. jæger. 

 

Prisberegning pr. ledsager: 

4 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.  

 

Trofæpriser 2020  

Afskydningsafgiter for muflon vædder: 

Op til 59,99 cm ....................... DKK 6.240,00 

Fra 60,00-70,00 cm .................  - 7.175,00 

+ pr. mm over 60,00 cm .......... - 58,25 

Fra 70,00-80,00 cm ................. - 13.000,00 

+ pr. mm over 70,00 cm .......... - 142,50 

Fra 80,00 cm .......................... - 26.995,00 

+ pr. mm over 80,00 cm .......... - 205,00 

Anskydning. ............................ - 9.100,00 

 

Afskydningsafgifter Muflon får/lam: 

Muflon/Lam hundyr.................. DKK 795,00 

Vædder lam ............................ - 1.390,00 

Anskydning ............................. - 1.390,00 

 

Trofæet opmåles på ydersiderne af hornene, og 

beregnes ud fra gennemsnitslængden.  
 

Ønsker man at hjembringe skind fra vædder, får eller 

lam, betales særskilt herfor 

 

Afskydningsafgifter for kronvildt: 

Kronhind pr. stk. ..................... DKK 648,00 

Kronkalv pr. stk. ..................... - 648,00 

Spidshjort op til 25 cm ............. - 1.250,00 

0-1,999 kg ............................. - 3.190,00 

2,000-2,499 kg ....................... - 6.075,00 

2,500-2,999 kg ....................... - 7.188,00 

3,000-3,499 kg ....................... - 8.310,00 

,500-4,999 kg ......................... - 9.340,00 

+ pr. 10 gram over 3,500 kg .... - 16,00 

5,000-5,499 kg ....................... - 11.648,00 

+ pr. 10 gram over 5,000 kg .... - 26,70 

5,500-5,999 kg ....................... - 12.985,00 

+ pr. 10 gram over 5,500 kg .... - 27,00 

6,000-6,999 kg ....................... - 14.337,00 

+ pr. 10 gram over 6,000 kg .... - 58,50 

7,000-7,999 kg ....................... - 20.190,00 
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+  pr. 10 gram over 7,000 kg ... - 65,30 

8,000-8,999 kg ....................... - 26.730,00 

+ pr. 10 gram over 8,000 kg .... - 138,00 

9,000 kg og derover ................ - 40.550,00 

+ pr. 10 gram over 9,000 kg .... - 138,00 

Anskydning af kronhjort ........... - 4.995,00 

 

 

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 ....................... - 1.375,00 

fra 40-49,99 kg ....................... - 1.475,00 

fra 50-69,99 kg ....................... - 2.450,00 

fra 70-79,99 kg ....................... - 2.850,00 

fra 80 kg og derover ................ - 3.485,00 

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

Ovennævnte afgifter beregnes efter opbrækket vægt 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walbrzyc 
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