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Faspris pakker er meget populære og det er rart at vide 

hvad jagtrejse kan komme til at koste. 

 

Vi har rigtig mange fine revirer med super bukkejagter 

og her kan du se et udvalg af revirer, hvor du vil opleve 

en super bukkejagt. 

 

Det er alle jagtforeningsrevirer, hvor de sælger en del af 

afskydningsplanen til udenlandske jægere. 

 

Bukkejagten starter den 11. maj. 

 

Se revirerenes beliggenhed nederst. 

 

Revir nr. 1  

5.500 ha, heraf 1.500 ha. 

Indkvartering: Privat hos lokal jæger 

Der sælges 15 råbukke + vildsvin 

Pris pr. råbuk uanset størrelse  DKK  2.750,- 

 

Revir nr. 2  

8.000 ha, heraf 3.000 ha. 

Indkvartering: Lækkert hotel 

Der sælges 15 råbukke + vildsvin 

Pris råbuk opsats 0-349 gram netto DKK 2.850,- 

Pris råbuk 350 gram og derover DKK 4.675,- 

 

Revir nr. 3  

9.500 ha, heraf 6.500 ha. 

Indkvartering: Hyggeligt lokal pensionat 

Der sælges 10 råbukke + vildsvin 

Pris pr. råbuk uanset størrelse  DKK  2.750,00 

 

Revir nr. 4  

10.000 ha, heraf 3.000 ha. 

Indkvartering: Revirets eget jagthus 

Der sælges 30 råbukke + vildsvin 

Pris råbuk opsats 0-349 gram netto DKK 2.700,- 

Pris råbuk 350 gram og derover DKK 4.675,- 

 

Revir nr. 5  

7.500 ha, heraf 5.500 ha. 

Indkvartering: I skoven hos skovfogeden 

Der sælges 12 råbukke + vildsvin 

Pris pr. råbuk uanset størrelse  DKK  2.850,00 

 

 

Polen  
Bukkejagt 

Fastpris pakker 
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Revir nr. 6  

7.000 ha, heraf 3.000 

Indkvartering: Jagthus i skoven 

Der sælges 35 råbukke + vildsvin 

Pris pr. råbuk uanset størrelse  DKK  2.750,00 

 

Revir nr. 7  

14.000 ha, heraf 4.000 ha. 

Indkvartering: Hyggeligt lokal pensionat 

Der sælges 20 råbukke + vildsvin 

Pris råbuk opsats 0-349 gram netto DKK 2.850,- 

Pris pr. råbuk 350 gram og derover DKK 4.675,- 

 

Revir nr. 8 – Mulighed for kapitale bukke 

25.000 ha, heraf 4.000 ha. 

Indkvartering: Hyggeligt lokal pensionat 

Der sælges 25 råbukke + vildsvin 

Pris råbuk opsats 0-349 gram netto DKK 2.850,- 

Råbuk 350-449 gram netto  DKK  4.550,- 

Råbuk 450 gram og derover  DKK  7.000,- 

 

Jagtens forløb: (Forslag) 

1. dag Ankomst til frokost og på jagt om aftenen 

2. - Jagt morgen og aften 

3. - Jagt morgen og aften 

4. -  Jagt morgen og afrejse efter morgenmad 

 

Prisberegning pr. jæger: 

3 dages ophold med helpension  

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

Engelsk/tysktalende tolk, polsk jagtforsikring/licens 

Pris i alt pr. jæger…………………….DKK 5.750,- 

 

Forudbetaling af trofæafgifter: 

Pr. buk som bestilles til afskydning forudbetales  

DKK 1.500,- pr. buk. 

 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Slutafregning af trofæafgifter 

Kørsel i reviret € 80,- pr. dag pr. jæger 

Tillæg for enkeltværelse DKK  150,00 

Evt. ekstra dags jagt med ophold DKK  1.700,- 

Ekstra dags ophold uden jagt  DKK  1.000,- 

Evt. drikkepenge  

 

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. 

 

Trofæafgifter for vildsvin: 

Der gives 30 % rabat på nedenstående priser på 

afskydning af vildsvin. 
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Vildsvin med tænder op til 13,99 cm afregnes efter 

opbrækket vægt. 

Op til 29,99 kg ..........................DKK 870,00 

30,00 til og med 49,99 kg ..........- 1.600,00 

50,00 til og med 79,99 kg ..........- 2.400,00 

80,00 kg og derover ..................- 3.250,00 

Anskydning ...............................- 990,00 

 

Vildsvin med tænder på 14,00 cm og opefter afregnes 

efter middeltandlængde målt udvendigt. 

14,00 til og med 15,90 cm .......... DKK 4.250,00 

16,00 cm ................................... - 4.650,00 

+ pr. mm over 16,00 cm ............. - 122,50 

20,00 cm ................................... - 9.550,00 

+ pr. mm over 20,00 cm ............. - 116,00 

Anskydning af vildsvin ................. - 990,00 

 

Kontakt mig for yderligere information om revirerne og 

evt. alternative tilbud. 

 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER  

 

Kenneth banke 

e-mail: kb@gamekeeper.dk 

tlf.: direkte +45 2247 2033 
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