
BUHLS JAGTREJSER

Buhlsjagtrejser.dk 

HJORTEJAGT 
I POLEN 

PÅ LOS TREZBIATOW

Olaf Ryesgade 7R,  6000 Kolding  Rosenørns Al lé 29,  2000 Frederiksberg 

Spar o
p til 

21%

på tro
fæ

erne



OM JAGTEN
Er du på jagt  efter en afs lappende tur med fokus på
kval i tet  og afs lapning,  så er denne tur l ige noget for
dig.  
Turen går t i l  Polen efter skovens kongen. 

Reviret  er kendt for s ine store hjorte og der
nedlægges hver år hjorte over 10 kg.  Men de f leste
hjorte l igger i  k lassen 6-9 kg.  

Vi  har fået mul ighed for at  få en endnu bedre pr is  på
hjortene så nu er det bare med at s lå t i l .  

På afskydningsplanen for udenlandske jægere v i l  være
i  a l t  8 hjorte i  k lassen 6-9 kg,  reviret  ønsker ikke at
nedlægge mindre hjorte end omkring de 6 kg.  Der v i l
også være mul ighed for jagt  på v i ldsvin,  efter
jagtførernes anvisninger.  

Reviret  ønsker 2-4 jægere i  perioden 12.09.-26.09 
I  dette t idsrum har der været fuld brunst på stedet
de s idste 4-5 år

Mulige datoer



REVIRET
Reviret  består t i lsammen af  ca.  12.000 ha. ,  og er meget afvekslende med både skove,  mange større og mindre

remisser ,  marker og enge samt mose og vand.  Reviret  hører t i l  b landt vore ældste og mest kendte revirer i
Szczecinområdet Denne biotop er som bekendt perfekt  for en stor kronvi ldts og v i ldsvinebestand.  Desuden

hører reviret  t i l  b landt de bedste bukke revirer i  Szczecin området.  Et  dej l igt  afvekslende og spændende revir .
Hjortene som nedlægges på dette revir  kan forventes i  den bedre ende rent trofæmæssigt  og enkelte hjorte i
medal jeklasen er hjembragt herfra.  Ingen af  vores jægere som har besøgt dette revir  har for ladt stedet uden

hjort  og de s idste 4 år har vores jægere nedlagt hvad de kom efter .  F leste hjorte mel lem 6,5 -  8kg Der er nedlagt
hjorte opt i l  10 kg inden for de s idste 4 år .  2017 9,4-8,3-6,5-6,0 Et  revir  v i  stærkt kan anbefale dig.



HOTEL NAD REGA
I  v i l  her bl ive r igt igt  godt indkvarteret på Hotel
Dworek Nad Rega.  
 Denne indkvarter ing er en ”Rigt ig”  kategori  S-
indkvarter ing.  
Indkvarter ingen er bel iggende i  den l i l le  f lække
Nowiel ice og bel iggende centralt  nær
jagtområderne.-   
Opholdet v i l  være med fuld og god forplejning.

OVERNATNING

TRANSPORT
Ti l  dette revir  v i l  i  have dej l ig  kort  transportt id.  
Kun 537 km fra Padborg og godt 266km af  den
nordl ige vej  fra Rosock.



HJORTEJAGT

DKK 5.900 pr-  jæger, 3   dages jagt,  3 dages
ophold med helpension.

Prisen inkludere:   
3 dages jagt (6 outings)  3 nætter med særdeles god
helpension.   

Ikke inkluderet:  
Trofæafgifter,  administrations gebyr DKK 475 j . f .
momslovens §67-68,  drikkevarer,  andre aktiviteter
ikke nævnt i  ovenstående. 
Transport t i l  Polen,  transport under jagten ca.  €25
pr.  outing og drikkepenge t i l  de polske guider.  



Ønsker du at  booke denne jagt  el ler  har du nogle
spørgsmål s idder Søren og Henning k lar t i l  at  hjælpe
dig.+45 97 26 74 18 

SPØRGSMÅL

BOOKING BETINGELSER
BOOKING
25% af  betales ved booking,  s idste 75% betales 40 dage
før jagten f inder sted.  

Soeren@buhlsjagtrejser.dk Ho@buhlsjagtrejser.dk



TROFÆ PRISER

Op til 149 g  

150-199 g  

200-249 g  

+ DKK 7,80 pr. g over 200 g 

250-299 g 

+ DKK 8,30 pr. g over 250 g 

300-349 g  

+ DKK 41,90 pr. g over 300 g 

350-399 g  

+ DKK 63,00 pr. g over 350 g 

Fra 400 g  

+ DKK 85,00 pr. g over 400 g 

Paryk buk  

Rå/lam nedlagt eller anskudt. 

625,- 

1.450,- 

1.875,- 

2.265,- 

2.680,- 

 4.775,- 

7.925,- 

20.000,- 

475,- 

DKK

DKK

DKK 

DKK 

DKK 

DKK 

DKK 

DKK 

DKK 

Råbukke

0-1,999 kg  

2-2,499 kg 

2,5-2,999 kg 

3-3,499 kg 

3,5-4.999 kg 

+ DKK 18,00 pr. 10 g over 3,5 kg 

5-5,999 kg 

+ DKK 28 pr. 10 g over 5,0 kg 

6-6,999 kg 

+ DKK 46 pr. 10 g over 6 kg 

7-7,999 kg 

+ DKK 81,- pr. 10 g over 7 kg 

8-8,999 kg 

+ DKK 118,- pr. 10 g over 8 kg 

9 kg og der over 

+ DKK 128,- pr. 10 g over 9 kg 

Anskydning 

Hind/Kalv 

Anskydning hind/kalv

2.600,- 

4.700,- 

6.200,- 

6.500,- 

6.800,- 

9.500,- 

12.300,- 

16.900,- 

25.000,- 

36.800,- 

 4.680,- 

645.- 

645.-

DKK

DKK

DKK 

DKK 

DKK 

DKK 

DKK 

DKK 

DKK 

DKK 

DKK 

DKK 

DKK 

Kronhjort

Fra 14-15,99 cm. 

Fra 16 cm til 19,90 

+ DKK 122,50 pr. mm fra 16 til 19,90 cm 

Fra 20 cm og opefter 

+ DKK 130,- pr. mm fra 20,00cm 

Anskydning 

Keiler

4.185,- 

4.300,- 

9.200,- 

895,- 

DKK

DKK 

DKK 

DKK 

Op til 149 g  

150-199 g  

200-249 g  

+ DKK 7,80 pr. g over 200 g 

250-299 g 

+ DKK 8,30 pr. g over 250 g 

300-349 g  

+ DKK 41,90 pr. g over 300 g 

350-399 g  

+ DKK 63,00 pr. g over 350 g 

Fra 400 g  

+ DKK 85,00 pr. g over 400 g 

Paryk buk  

Rå/lam nedlagt eller anskudt. 

625,- 

1.450,- 

1.875,- 

2.265,- 

2.680,- 

 4.775,- 

7.925,- 

20.000,- 

475,- 

DKK

DKK

DKK 

DKK 

DKK 

DKK 

DKK 

DKK 

DKK 

Dåhjort

Indtil 29,99 kg 

Fra 30-39,99 kg 

Fra 40-49,99 kg 

Fra 50-69,99 kg 

Fra 70-79,99 kg  

Fra 80 kg og der over 

Anskydning 

Ovennævnte afgifter beregnes efter op

brækket vægt 

Vildsvin

825,- 

1.375,- 

1.475,- 

2.450,- 

2.850,- 

3.485,- 

895, 

DKK

DKK 

DKK 

DKK 

DKK 

DKK 

DKK

Såfremt der nedlægges vildt i

fredningstid vil der ifølge polsk

jagtlov blive beregnet et

strafgebyr på 

Kronvildt/Dåvildt 

Muflon 

Vildsvin/råvildt 

Andet vildt 

Derudover kan der ved

politianmeldelse komme et

bødetillæg samt trofæafgifter,

hvilket dog kun forekommer et

par enkelte gange om året,

specielt når der nedlægges

råbuk under drivjagterne 

15.000,- 

6.600,- 

6.400,- 

2.300,- 

DKK 

DKK 

DKK 

DKK

Bøde

NYE PRISER




