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Revirbeskrivelse:  

På 18 gode jagtforeningsrevirer i det nordvestlige Polen 

tilbyder vi afskydning af over 120 kronhjorte. Alle revirer 

er beliggende mellem Szczecin, Pila og Slupsk. 

Jagtområderne varierer i størrelse fra 4.000 til 16.000 

ha. 

 

Hvad betyder trofæafgift med prisloft: 

Fordelen ved at jage kronhjorte iht. til prisliste er at man 

kun betaler for det man nedlægger, hverken mere eller 

mindre og på disse jagter er der en fordelagtig max. pris 

på en 8 kgs. kronhjort. Det vil sige, at hvis man er så 

heldig at nedlægge en kapital kronhjort med gevir på 9, 

10 kg eller større, ja så betaler man kun for 8 kg. 

På jagtrejse markedet findes også mange tilbud med 

graduerede fastpriser og her kan man lynhurtigt komme 

til at betale for meget for en kronhjort. 

 

Afskydning:    

Vi har som sagt 120 kronhjorte til afskydning og 

gennemsnitligt ligger de fleste gevirer på mellem 4 og 

7,5 kg. 

 

Periode:  

8.-30. september 2023. 
 

Indkvarteringen:  

Indkvarteringerne er på både pensionater og i 

jagtforeningernes egne jagthus eller man bor hos en af 

de lokale jægere. 

 

Transport og afstande til indkvarteringen:  

Fra den dansk/tyske grænseovergang Padborg til 

revirerne er der mellem 620 og 750 km. 

Fra Rostock færgehavn til revirerne er der mellem 

350 og 490 km. 

 

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 aften 

5. -  Jagt morgen og afrejse efter morgenmad 

 

 

 

 

Polen  
Brunstjagt på kronhjorte 

Trofæafgift med prisloft 
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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. 

 

Prisberegning pr. jæger: 

4 dages ophold med helpension  

4 dages jagt med egen jagtfører 1:1, 8 pürsch 

Engelsk talende tolk 

Polsk jagtforsikring og licens 

Pris i alt pr. jæger…………………….DKK 7.500,- 

 

Forudbetaling af trofæafgifter: 

Pr. kronhjort som bestilles til afskydning forudbetales  

DKK 7.000,-. 

 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Slutafregning af trofæafgifter 

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

Tillæg for enkeltværelse DKK  130,00 

Evt. ekstra dags jagt med ophold DKK  1.700,- 

Evt. drikkepenge  

 

Trofæafgifter for kronhjort:  
Gevir til og med 2,00 kg .............. DKK 3.190,00 

2,01 til og med 2,49 kg ............... - 3.950,00 

2,50 til og med 2,99 kg ............... - 5.850,00 

3,00 til og med 3,49 kg ............... - 8.485,00 

3,50 kg ..................................... - 8.900,00 

+ pr. 10 gram over 3,50 kg ......... - 15,50 

5,00 kg ..................................... - 11.225,00 

+ pr. 10 gram over 5,00 kg ......... - 33,70 

6,00 kg ..................................... - 14.595,00 

+ pr. 10 gram over 6,00 kg ......... - 39,05 

7,00 kg ..................................... - 18.500,00 

+ pr. 10 gram over 7,00 kg ......... - 65,00 

8,00 kg og derover MAX. PRIS . - 25.000,00  

Anskydning ................................ - 5.450,00 

 

Trofæafgifter for vildsvin: 

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 ”Keiler” 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 
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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 os venligst for et specifikt revir tilbud. 

 

Tag af sted, oplevelserne venter på dig. 

 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER  

 

Kenneth banke 

e-mail: kb@gamekeeper.dk 

tlf.: direkte +45 2247 2033 
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