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Revirbeskrivelse:  
Denne jagt vil finde sted i YAROSLAVL regionen, som er 
beliggende ca. 300-400 km nord/øst for Moskva eller 
ca. 6-8 timer i bil fra Moskva afhængig af trafikken.  

I dette spændende jagtområde findes en rigtig god 
bestand af den europædiske elg (Alces alces) og her er 
tale om den palmate type, som danner store skovle. 
Her findes skovltyre med en trofævægt på op til 10-12 
kilo.  
 
Jagten: 

Jagten foregår til fods og transporten i reviret er i 
jeeps. Jagten finder sted  i brunsten og hver jæger har 
2 jagtguider til rådighed, som på traditionel vis ”kalder” 
de voksne elgtyre. Denne for for jagt er meget 
succesfuld når elgen er i brunst.   
 
Afskydning: 

Udover elg er det muligt også at jage den europædiske 
brunbjørn, men husk, at hvis man ønsker dette, skal 
det bookes på forhånd.  
 
Periode:  
Bedste jagtperiode brunsten, som normalt er fra den  
10. til den 25. september. I denne periode vil 

temperaturen i dagtimerne være på +150 til +200 og i 
løbet af natten  +50 til +100. Regn kan forekomme og 
det vil være køligt tidligt om morgenen.   
 
Indkvartering: 
Indkvarteringen finder sted i komfortable jagthuse i 
jagtområdet i dobbeltværelser og hver camp har egen 
kok og engelsktalende tolk og der kan være 1-2 jægere 
i en camp.  
 
Transport til jagtområdet:     
Dag 1   Ankomst til Moskva  
  Biltransport til jagtområdet ca. 6-8 timer  
   Ankomst til indkvarteringen. 

Dag 2 - 8 7 dages jagt 
Dag 9   Transport til lufthavnen i Moskva – 

hjemrejse.  
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Prisberegning pr. jæger:  
7 dages jagt – 8 dages ophold 
6 dages ophold med helpension. 
Biltransport fra lufthavnen og til reviret v/ 2 jægere. 
Nødvendige tilladelser, afkogning og saltning af skind, 
veterinærpapirer, al transport på reviret, samt én tolk i 
lejren. 

 
Pris i alt pr. jæger......................  DKK 17.800,-  

 
Eventuelle tillæg/fradrag: 
Fly til og fra Moskva fra ca. DKK 2.800,-  
direkte København/Moskva med Aeroflot 
Biltransport fra lufthavnen og til reviret t/r  
v/ 1 jæger DKK 800,- 
Eventuelle hotelovernatninger i Moskva. 
Pakning og klargøring af trofæer til hjemtrasport.  
Russisk visa DKK 1.500,- 
 
Trofæafgifter 

Elg op til 8,00 kg .............................. DKK  12.710,- 
Elg 8,01 – 10,00 kg .......................... DKK  14.690,- 
Elg 10,01 – 12,00 kg ........................ DKK  15.880,- 
Elg 12,01 kg og større uanset str.  ..... DKK  18.260,- 
 
Bjørn op til 200 kg ............................ DKK  16.680,- 
Bjørn over 200 kg............................. DKK  20.650,- 
 
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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