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Vil du med på denne mini grp. tur på bukkejagt?  

Vi kører d. 11 maj om morgenen og klar til første outing 

om aftenen og retur igen d. 14 maj efter morgen pürsch. 

 

Vi har i alt 45 bukke til afskydning på reviret og normalt 

med en god blanding af bukke – Flest i vægtklassen 250 

- 320 g. Hvert år nedlægges flere medalje bukke på over 

400 g 

Vi har indgået en aftale med reviret, med en max pris på 

400 g, dvs. du kan ikke komme til at betale mere end 

400 g uanset hvor stor en buk du nedlægger?  

Der er også mulighed for at nedlægge vildsvin på 

bukkejagten!  

 

Revirbeskrivelse:  

Det drejer sig om et jagtforeningsrevir, som består af 

tilsammen 10.673 ha. hvoraf 3.165 ha er skov, resten er 

marker, moser, enge og remisser, en dejlig råvildt 

vbiotop. 

 

Afskydning:    

Vi har i 2021 - 45 bukke efter jagtførernes anvisninger, 

samt afskydning af vildsvin. 

 

Periode:  

11 – 14 maj, 2021 

 

Indkvarteringen:  

Indkvarteringen får                                    ”stjerner”.  

Vi indkvarteres på det dejlige Hotel Paradiso Park, her er 

swimming pool og spa m.m. Et lækkert hotel der kun er 

800 m fra havet og beliggende for sig selv. Langs 

stranden ligger der også en masse hyggelige 

beværtninger og cafeér, som absolut er et  besøg værd. 

 

Transport og afstande til indkvarteringen:  

I egen bil via Tyskland. Dejlig kort transporttid 510 km. 

fra Padborg og 230 km. fra Rostock 

Polen  
Dab Rogowo Szczecin 

Grp. tur på bukkejagt  

m/Henrik Mortensen  
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Kun 130 km fra grænsen.  

 

Prisberegning pr. jæger: 

3 dages ophold med helpension kat. S 

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

Engelsk/tysktalende tolk, polsk jagtforsikring/licens 

Pris i alt pr. jæger.............................. DKK 4.870,-  

 

Forudbetaling af trofæafgifter:  

Pr. buk som bestilles til afskydning forudbetales  

DKK 1.500,- pr. buk. 

 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Kørsel i reviret € 40 pr. outing pr. jæger, dette er inkl. 

drikkepenge 

Tillæg for enkeltværelse pr. døgn DKK 150,- 

Trofæafgifter i henhold til medsendte trofæprisliste. 

 

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 2021  

Afskydningsafgifter for råbukke: 

Op til 149 gr ........................... DKK 625,00 

150-199 gr ............................. - 1.450,00 

200-249 gr ............................. - 1.970,00 

+ pr. gram over 200 gr ............ - 8,60 

250-299 g .............................. - 2.400,00 

+ pr. gram over 250 gr ............ - 9,10 

300-349 gr ............................. - 2.855,00 

+ pr. gram over 300 gr ............ - 38,40 

350-399 gr ............................. - 4.775,00 

+ pr. gram over 350 gr ............ - 63,90 

Fra 400 gr .............................. - 7.970,00 (max. pris) 

+ pr. gram over 400 gr ............ - 90,60 

Paryk buk ............................... - 21.560,00 

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

Anskydning. ............................ - 2.075,00 

 

 

Afskydningsafgifter for vildsvin Keiler (Vildorne): 

Fra 14-15,99 cm. .................... DKK 4.385,00 

Fra 16 til 19,90 cm .................. - 4.600,00 
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+ 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 ....................... - 1.500,00 

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

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

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

fra 80 kg og derover ................ - 3.900,00 

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

Ovennævnte afgifter beregnes efter opbrækket vægt 

 

Jeg håber at ovennævnte arrangement har din interesse 

og er sikker på vi vil få en god og hyggelig bukkejagt i 

Polen til permiere dagen! 

 

Vedr. kørsel kan vi tales ved ang. samkørsel og køre til 

reviret i så få biler som muligt!  

 

Hvis du har spørgsmål til denne mini grp. tur på buk, så 

er du altid velkommen til at kontakte mig for yderligere 

oplysninger! 

 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER  
 

 

 

Henrik Mortensen  

email: hm@gamekeeper.dk 

tlf.: direkte +45 2193 6369 
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Reviret er beliggende tæt på den tysk/polske grænse:  
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