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Revirbeskrivelse:  
Jagten vil normalt finde sted i den centrale del af 
Kamchatka, nærmere betegnet i jagtområderne 
Milkovo/Kosyrevsk, hvor der erfaringsmæssigt er 
optimale muligheder for at nedlægge både en stor elg 

og eventuelt også en brunbjørn. Gennem de seneste år, 
har succesraten på elg her været oppe på 80-90 %. 
Alle billeder i dette tilbud, er eksempler op Moose og 
bjørn nedlagt af Buhls jægere de seneste år. Jagten 
finder sted i de naturskønne områder på den mere end 
1.500 km lange Kamchatka halvø, som er beliggende i 
den absolut østligste del af Rusland.  Kamchatka er 

udover sin fantastiske natur også velkendt for sine 
meget store trofæer, - både hvad angår elge og 
brunbjørn. I september/oktober måned vil 
temperaturen i dagtimerne være på 100 til 150 og i 
løbet af natten  -100 til 00.   Det skal forventes, at der i 
morgentimer kan være hård frost og meget vekslende 
vejr med sne og regn i løbet af dagen. I november og 

december vil temperaturen i dagtimerne være på -200 
til -100 og i løbet af natten -250 til -150. 

 
Jagten: 
I Petropavlovsk vil der normalt være en overnatning, 
inden turen går videre til jagt-områderne. Transporten 
hertil foregår med jeep. Transporttiden er 4-6 timer 

med jeep.  
 
Jagten kan finde sted i den centrale del af halvøen, - 
hvor der er forholdsvis meget skov og her vil der være 
tale om pürschjagt. Som et af de få steder i 
Kamchatka, anvendes der her heste i forbindelse med 
jagten.  
 
Gennemsnitsstørrelsen på moose trofæer nedlagt i 
dette område er 155 cm (61”), men der bliver hvert år 
nedlagt større trofæer på området op til 178-195 cm 
(70”-77”) – største nedlagt i 2016 var 195 cm og blev 
nedlagt af en Buhls kunde - trofævægten på et moose 
trofæ i denne størrelse kan være op til ca. 55 kilo. Der 

jager normalt max 2 jægere fra samme camp. 
 
Periode:  
Jagten kan finde sted i perioderne: 20. september til 
den 15. oktober med heste (bedste periode er fra den 

Rusland  
Revir Kamchatka   

Elgjagt med mulighed for Brunbjørn 
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20. sept.) 20. november til den 15. december med 
snescootere 
 
Rejseplan: 
Dag 1 - Ankomst til Moskva og overnatning. 
Dag 2 - Fly fra Moskva til Petropavlovsk  
ca. 9 timers flyvetid. 
Dag 3 - Ankomst til Petropavlovsk og 4-6 timers 
autotransport til jagtområdet 
Dag 4 til 13 -  10 dages jagt i september/oktober  
(i november/december 7 dages jagt) 
Dag 14 - Biltransport tilbage til Petropavlovsk  
check in på hotel 
Dag 15 - Flytransport tilbage til Moskva og videre 
tilbage til Danmark.  
 
Indkvartering: 
Indkvartering vil være i telt camps eller træhuse med 
kakkelovn og der er naturligvis fuld forplejning under 
hele opholdet i jagtcampen. Der er normalt 2-4 jægere 

pr. camp og der kan også benyttes flycamps under 
jagten og det er en stor fordel, at man er i god fysisk 
form, for at få det optimale ud af jagten. 
 
Transport til jagtområdet:     
Med fly København / Moskva / Petropavlovsk. Man 
møder den engelsk eller tysktalende tolk i Moskva 
lufthavn, som vil være behjælpelig med fortoldning af 
våben og han flyver med til Petropavlovsk, som er en 
flyvetur på ca. 9 timer. 

 
Prisberegning pr. jæger:  
15 dages arrangement inkl. 10 dages jagt 
(i nov./dec 7 dages jagt) 

Transport i bil Petropavlovsk / jagtrevir t/r  
1 elg uanset størrelse  
Engelsk eller tysktalende guide 
Indkvartering og helpension i jagtcampen 
Alle våben import/eksport papirer, jagttilladelser og 
nødvendige veterinærpapirer. 
 
Pris i alt pr. jæger...................... DKK 95.600,-  

 
Eventuelle tillæg/fradrag:  
Flytransport København – Moskva - Petropavlovsk t/r – 
pris fra ca. DKK 8.500,-  
Hotelovernatning før og efter jagten   
i Moskva ca. € 150,- og Petropavlovsk ca. € 75,-  

Forplejning i Moskva og Petropavlovsk 
Russisk visa – ca. DKK 1.200,- 
Vi anbefaler - at der også tegnes en rejse- og en 
afbestillingsforsikring. 
 
Hvis der ikke er mulighed for at nedlægge elg, 
refunderes  ...................................... DKK 15.000,- 
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Jeg håber at ovennævnte arrangement måtte have din 
interesse, i bekræftende fald du ønsker at reservere det 
nævnte revir, beder jeg dig venligst give mig besked 
snarest muligt. 
 
Endvidere er jeg selvfølgelig til tjeneste med alle 
oplysninger om arrangementet, som du måtte ønske, 
og vi henviser naturligvis også gerne til andre jægere, 
som har besøgt dette revir, hvilket altid er en ekstra 
sikkerhed for et vellykket arrangement. 
 
Med venlig hilsen 
GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER 
 
 
Henning Olsen  
e-mail: ho@buhlsjagtrejser.dk 
tlf.: direkte +45 2163 6621 
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