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Revirbeskrivelse: 

Vi kan tilbyde rigtig god bukkejagt på et dejligt revir i det 

nordvestlige Rumænien. 
 

Vi har 50 bukke til afskydning her til sæson 2022. 

Reviret er på ca. 10.000 ha., og ligger i det dejlige frodige og 

kuperede Salaj County i det nordvestlige hjørne af Rumænien 

(se Google Map).  Det er en ren oase af kuperet råvildt biotop, 

med en blanding af små bøndermarker med forskellige 

landbrugsafgrøder der ikke dyrkes intensivt, små skove og 

græsenge, ganske enkelt en perfekt råvildtbiotop. 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 + der er også lidt vildsvin som bukkejagten kan 

kombineres med, men dette skal mere ses som en bonus! 
 

På dette revir kan normalt forventes bukke i størrelsen  

350 – 450 gram, men større bukke findes også på området. 
 

Reviret: 

Reviret er en blanding af små landbrugsarealer blandet med 

brak arealer og spredt voksende træer. Terrænet er blødt 

kuperet - alt i alt et rigtigt lækkert og afvekslende råvildt 

biotop som også afspejles i kvaliteten af bukkene samt dyrenes 

kropsvægt. Det er normalt at lade unge lovende bukke gå også 

selvom de er omkring 100 CIC-point – hvis ikke guiden syntes 

de har alderen til afskydning 

 

Indkvartering: 

Man indkvarteres i enkl. vær. på et lokalt og hyggeligt hotel 

nær jagtområdet med helpension – se link. 

I Rumænien serverer de en god og solid mad, ikke noget fancy 

med godt mættende og ingen går sulten fra bordet. 

Alkoholiske drikkevarer m.m. betales direkte og er meget billigt 

i forhold til danske priser. 

Transport: 

Cluj er nærmeste lufthavn ca. 2 timer – her afhentes man af 

vores partner. Vi har flere områder i Rumænien med forskellige 

prislister – kom med dine ønsker, så finder vi det bedst egnede 

revir til dig. 

 

Rumænien  

Bukkejagt 2022 

Gode bukke 

 

 

http://www.gamekeeper.dk/
http://www.google.dk/maps/place/47°17'30.9%22N+22°48'38.9%22E/@45.7505774,22.6768787,6.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x509b715cad648ad7!8m2!3d47.291917!4d22.810811
https://cabana-bradet.ro/galerie-foto.html
https://cabana-bradet.ro/galerie-foto.html
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Prisberegning pr. jæger: 

4 dages ophold på lille hotel/pension 

3 dages jagt 1:1 (6 outings) 

Lufthavns transfer t/r 

Rumænsk jagttegn 

Kørsel under jagten 

Alle papirer 
 

Pris i alt pr. jæger................. DKK      10.900,-  
 
 

Prisliste buk (nettovægt)  

Optil 299 gr ............................ DKK 3.630,- 

300 - 399 gr ........................... DKK 4.840,- 

400 - 449 gr ........................... DKK 7.260,- 

450 - 499 gr ........................... DKK 10.490,- 

500 - 549 gr ........................... DKK 14.530,- 

Over 549 gr og uanset størrelse DKK 18.560,- 

Anskydning ............................. DKK 2.820,- 

 

Ved bookning opkræves der  

i depositum pr. buk.  ............... DKK  5.000,- 

 

Prisliste vildsvin  

Vildsvin op til 60 kg ................. DKK 3.230,- 

Søer over 60 kg ...................... DKK 3.630,- 

Keiler op til 12 cm ................... DKK 3.230,- 

Keiler 12,1-16 cm .................... DKK 4.760,- 

Keiler 16,1-19,9 cm ................. DKK 6.540,-  

Keiler 20 cm ........................... DKK 8.880,- 

pr. m.m. over 20 cm ................ DKK 140,- 

Bizzare trophy ......................... DKK 8.070,- 

Anskydning ............................. DKK 3.230,- 

Forbiskud ............................... DKK 810,- 

Eftersøg ................................. DKK 810,- 

 

 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Trofæ afkogning € 25,- 

Forsendelse at trofæer til DK – ca. € 150/kasse 

Evt. tolk 4 dage DKK 1.875,- (Hvis ikke stalker kan sprog) 

God lejeriffel € 50/dag + ammunition (betales direkte) 

Forbi skydning €25,- 

Eftersøgning med hund €100,- 

 

http://www.gamekeeper.dk/
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Ønsker du at reservere ovennævnte revir, bedes du venligst 

givet besked snarest, samt fremsende en kopi af dit alm. pas, 

EU våbenpas, jagttegn og våbentilladelse, samt et depositum 

på DKK 7.500,- pr. jæger. 

 

Vi håber at arrangementet har din interesse, og beder dig 

venligst give besked snarest muligt. 

 

Endvidere er vi selvfølgelig til tjeneste med alle oplysninger 

om arrangementet, som du måtte ønske. 

 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER 

 

Henning Olsen  

e-mail: ho@buhlsjagtrejser.dk 

tlf.: direkte +45 2163 6621 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Detailkort over reviret: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gamekeeper.dk/
mailto:ho@buhlsjagtrejser.dk
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