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Revirbeskrivelse:  

Reviret består af tilsammen 10.673 ha., hvoraf de 3.165 

ha. er skov, og resten marker og enge med mange 

større og mindre remisser samt moser og vand. Et 

overordentligt afvekslende og vildtrigt revir, hvor vore 

jægere altid har fået udfyldt deres afskydningsplaner og 

ofte mere til.  
 

Rogowo har en særdeles god  og professionel 

jagtorganisation som består af foreningens egne 

medlemmer, der alle kender reviret som deres egen 

bukselomme.  Som hovedregel kan man afvikle 7-8 drev 

om dagen, - selvfølgelig afhængig af vejret  og 

eventuelle anskydninger. 

 

Afskydning:    

Vildsvin er der ikke loft på antal, Minimum 2-3 Kronhjort 

+ 20 Hinder, 10 Kalve, samt 30 Råer & Lam og 

naturligvis ræve.   

 

Periode:  

3. dec. 20 Ankomst til indkarteringen om  

 eftermiddagen/aften 

4. - Drivjagt 

5.-  Drivjagt 

6. - Drivjagt og hjemrejse efter vildparaden 

 

Deltagere: 

Reviret ønsker min. 14-16 jægere. 

 

Indkvarteringen:  

Vi har valgt at give indkvarteringen ”stjerner” som 

følger:   

 

 

Man bliver her indkvarteret på hotel Paradiso Park. Med 

svimmingpool osv. Lækkert sted helt oppe ved 

Østersøen. 500m fra havet. Opholdet er som altid med 

helpension og god forplejning!  

 

Transport og afstande til indkvarteringen:  

Eventuelt i egen bil via Tyskland. Transporttid - 765 km  

fra Padborg til reviret og 490 km fra Rostock. 

 

 

 

 

 

Polen  
Tag med Søren på drivjagt 

Revir Rogowo 
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Prisberegning pr. jæger: 

3 dages ophold med helpension 

3 dages drivjagt, engelsk/tysktalende tolk, polsk 

jagtforsikring/licens, samt kørsel på reviret. 

Pris i alt pr. jæger.............................. DKK 7.485,-  

 

Forudbetaling af trofæafgifter: 

Vildtdepositum til afskydning forudbetales DKK 3.000,-. 

 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Tillæg for enkeltværelse pr. døgn DKK 110,- 

Trofæafgifter i henhold til medsendte trofæprisliste.  

Drikkepenge ca. €10-15 pr. dag.  

 

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  

Afskydningsafgifter for rå/lam: 

Rå/lam nedlagt eller anskudt. ... DKK 475,00 

 

Afskydningsafgifter for vildsvin Keiler (Vildorne): 

Fra 14-15,99 cm. .................... DKK 4.185,00 

Fra 16 til 19,90 cm .................. - 4.300,00 

+ pr. mm fra 16 til 19,90 cm .... - 122,50 

Fra 20 cm og opefter ............... - 9.200,00 

+ 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 ....................... - 1.500,00 

fra 40-49,99 kg ....................... - 1.560,00 

fra 50-69,99 kg ....................... - 2.700,00 

fra 70-79,99 kg ....................... - 3.150,00 

80 kg og mere ........................ - 3.800,00 

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

Ovennævnte afgifter beregnes efter opbrækket vægt 

 

 

Afskydningsafgifter for kronvildt: 

0-1,999 kg ............................. DKK 3.185,00 

2,000-2,499 kg ....................... - 5.995,00 

2,500-2,999 kg ....................... - 6.995,00 

3,000-3,499 kg ....................... - 8.285,00 

3,500-4,999 kg ....................... - 9.185,00 

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

5,000-5,499 kg ....................... - 11.585,00 

+ pr. 10 gram over 5,000 kg .... - 26,70 
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5,500-5,999 kg ....................... - 12.920,00 

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

6,000-6,999 kg ....................... - 14.275,00 

+ pr. 10 gram over 6,000 kg .... - 58,44 

7,000-7,999 kg ....................... - 20.119,00 

+  pr. 10 gram over 7,000 kg ... - 65,21 

8,000-8,999 kg ....................... - 26.640,00 

+ pr. 10 gram over 8,000 kg .... - 133,55 

9,000 kg og derover ................ - 39.995,00 

+ pr. 10 gram over 9,000 kg .... - 130,00 

Anskydning af kronhjort ........... - 4.680,00 

Kronhind pr. stk. ..................... - 995,00 

Kronkalv pr. stk. ..................... - 995,00 

 

 

 

Jeg håber at ovennævnte arrangement måtte have din 

interesse, og beder dig venligst give besked snarest 

muligt, idet tilbuddet er ude til anden side. 

 

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  

 
Søren Sørensen 

e-mail: Soeren@buhlsjagtrejser.dk 

tlf.: direkte +45 2122 7570 

Rogowo 
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