
 

 Gamekeeper & Buhls Jagtrejser A/S ● Vejlevej 274 ● DK007323 Give 

 tlf.: +45 76704100 ● +45 97267418 ● www.gamekeeper.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vi kan tilbyde rigtig god bukkejagt på et dejligt revir i 

det nordlige Rumænien grænsende op til det østlige 

Ungarn. Vi har årligt ca. 60 - 80 bukke til afskydning på 

forskellige gode revirer 

Revirerne er en blanding af små landbrugsarealer 

blandet med brak arealer og spredt voksende træer. 

Terrænnet er blødt kuperet, alt i alt et rigtigt lækkert 

og afvekslende råvildt biotop som også afspejles i 

kvaliteten af bukkene samt dyrenes krops vægt! 

Revirerne er på i alt samlet ca. 22.000 ha., og ligger i 

det dejlige frodige og kuperede Satu Mare og Bisitri 

County, der er en ren oase af kuperet råvildt biotop, 

med en blanding af små bøndermarker på 5 - 50 hektar 

med forskellige landbrugsafgrøder der ikke dyrkes 

intensivt blandet med små skove af akacietræer og 

tjørn samt mange græsenge og marker, ganske enkelt 

en perfekt råvildt biotop. 

Personalet er topprofessionelle jægere, der sætter en 

ære i at finde de rigtige bukke og at jægeren på alle 

måder har et succesfuldt og behageligt ophold. Der er 

en rigtig god og stærk råvildt bestand hvor muligheden 

for drømmebukken virkelig er til stede. 

 

Vi har haft adskillige bukkejægere på reviret gennem 

årerne og de har alle nedlagt gode + medalje bukke og 

alle har haft en fantastisk tur. 

Flere af jægerne har nedlagt guldmedalje trofæer, men 

det er dog ikke noget som vi kan garantere, men 

mulighederne er der! 

 

Jagtens forløb: 

1. dag   Ankomst til lufthavn i Cluj, Sibiu eller Baia 

Mare og herfra afhentes man og om aftenen er der jagt 

2. dag  Jagt morgen og aften 

3. dag  Jagt morgen og aften 

4. dag  Jagt om morgenen + man bliver kørt til 

lufthavnen 

 

 

 

Rumænien 
Bukkejagt 2023  

Store bukke 
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Prisberegning pr. jæger: 

4 dages ophold med helpension 

3 dages jagtføring 1:1 med 6 pürsch/outings 

Lufthavns transfer t/r 

Alt kørsel på jagten 

Veterinær og eksport papirer 

Rumænsk jagttegn og forsikring 

Pris pr. jæger kun DKK  12.200 

Eventuelle tillæg / fradrag: 

Afregning af trofæafgifter 

Trofærengøring € 25,- pr. opsats - betales direkte 

Drikkepenge ca. € 20 - 30 pr. buk,- 

Hjemsendelse af trofæer € 150,- pr. kasse 

Leje af riffel € 50,- pr. dag + patroner € 5 pr. skud 

- gode rifler med Zeis optik, cal. 243, 30.06, 6,5 x 

55,  375 m.m. 

Våbentilladelse til egen riffel DKK 500 

Evt. extra outing DKK 990 

Forbi skud € 25 

Schweisshund eftersøgning € 100 

Hjemsendelse af trofæer 

Indkvartering, afregnes direkte: 

Pensionat/lille hotel med gode værelser i enk. vær. og 

hvor alle måltider serveres - ligger ved reviret 

Trofæafgift for råbukke: 

Vigtigt: Vægten på opsatserne ved vejning er 

bruttovægt. Dvs. at der trækkes IKKE 90 gram fra ved 

den endelige vægt. (Som f.eks. i Polen) 

Område 1 (40 bukke til afskydning) 

 

Op til 349 gram                     = DKK 3.200 

Mellem 350 gram – 399 gram = DKK 3.900  

Mellem 400 gram – 449 gram = DKK 4.750  

Mellem 450 gram – 499 gram = DKK 7.250  

Mellem 500 gram – 549 gram = DKK 12.400  

Mellem 550 gram – 599 gram = DKK 14.900 

Over 600 gram                      = DKK 18.300 + kr 290 

pr. gram 

Område 2 - Speciel revir for store bukke 

National prisliste på buk (nettovægt, dvs. 90 g 

trukket fra, ligesom i Polen) 

Up to 300g  = DKK 2.650 

301 - 350 g = DKK 2.990 + kr. 33/1 g 

351 - 400 g = DKK 4.580 + kr. 50/1 g 

401 - 450 g = DKK 6.990 + kr. 75/1 g 

451 - 500 g = DKK 11.980 + kr. 120/1 g 

501 - 550 g = DKK 17.900 + kr. 199/1 g 

Over 551 g  = DKK 26.900 + kr. 291/1 g 

Anskydning af råbuk = Nedlagt 
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Vi var at bese reviret i midt marts 2019 og så ca. 200 

stk. råvildt ved at køre rundt i reviret i ca. 2-3 t, heraf 

var der ca. 50 store bukke som 6 endere m.m. - vi 

dækkede kun ca. 25 % af hele området! 

 

 

Vi har haft flere jægere på revirerne - f.eks. 1 jæger 

nedlagde 36 bukke i brunsten, heraf 3 CIC 

guldmedaljer, 5 sølv + 7 bronze! 

4 jægere nedlagde i brunsten - 28 bukke hvor af ca. 50 

% var medaljebukke og heri blandt flere guldmedalje 

bukke! 

Så et virkeligt godt bukkerevir hvor muligheden for ens 

drømmebuk er tilstede at nedlægge!  

Referencer + video fra reviret gives gerne på mail, blot 

spørg på dette!  

Bedst og nemmest at flyve til Cluj eller Sibu Airport, 

enkelte lavpris selskaber flyver direkte! De medbringer 

dog ikke våben, så det skal være lejevåben med denne 

rute! 

Man kan også vælge at medbringe egen riffel, men så 

kræver det mellemlandinger i Frankfurt + nogle gange 

også München. 

 

Det er vores partner der afhenter og afleverer dig i 

lufthavnen – så du er i sikre hænder fra start til slut! 

For yderligere information ang. bukkejagt i Rumænien  

 

Med venlig hilsen 

 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER 

 

 
 

Henrik Mortensen  

Email: hm@gamekeeper.dk 

Mobil: 2193 6369 
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Revierne ligger indefor nedenstående ring på kortet: 

http://www.gamekeeper.dk/

