
 

Tag med NYJÆGER.dk til Polen 

 og skyd din første buk! 
 

 

 
I samarbejde med Buhls Jagtrejser rejser NYJÆGER.dk til Polen med 6 nyjægere. 
 
DEN 18. - 21. MAJ - har Nyjæger.dk muligheden for at tilbyde 6 pladser til en fantastisk bukkejagt i 
jagtens land Polen. 
 
Gennem vores samarbejde med DJA (Danske Jagtrejse Arrangører) kan vi sammen med Buhls 
Jagtrejser tilbyde en unik pakke bestående af 3 dages bukkejagt med jagtfører, på et af Polens 
fantastiske jagtrevirer. Vi bor alle sammen på et hyggeligt hotel med helpension. 
 
Har du lyst til at opleve det fantastiske jagtland Polen og vil du være med til at inspirere andre 
nyjægere, møde nye jagtkammerater, få viden om hvordan man går på bukkejagt, og prøve 
bukkejagt i Polen så er det nu du skal gribe chancen. 
 
Årets bukkejagt bliver en stor oplevelse for alle deltagerne og NYJÆGER.dk’s kamerahold følger dig 
før, under og efter turen. GRATIS transport samt færge til og fra Polen leveres af Subaru Danmark og 
NYJÆGER.dk. 
 
FØRST TIL MØLLE -  Se tilbud, program, kontakt og pris nedenfor… 
 
Se tilbud samt Årets Bukkejagt 2017 film og tilmeld dig her... 

https://www.facebook.com/BuhlsJagtrejser/
http://nyjaeger.us13.list-manage.com/track/click?u=39fb3849287607c9548b609cb&id=f3080bef16&e=27b606a9ca
http://www.nyjaeger.dk/aarets-bukkejagt-2018/


 

Jagtrevirer: Denne jagt finder sted på revirer omkring 
Zielona Góra… 
 
Jagtforeningsrevirer som tilsammen består af marker og 
enge med mange større og mindre remisser samt mose 
og vand. Spændende og afvekslende revirer, som alle 
hører til blandt de bedste bukkerevirer i Zielona-Gora 
området. I vil her komme til at jagte sammen med 
særdeles dygtige polske jægere som ved hvor man 
finder ”varen”. Jagten vil hovedsageligt foregå som 
pürsch men kan også krydres med jagt fra nogle af 
revirets mange hochsitze hvis dette ønskes. Revirer i 
næppe finder bedre i Zielona Gora-området og som vi 
stærkt kan anbefale jer. 

 
Afskydning:  Der vil være ca. 30 bukke til afskydning. 
Desuden er der mulighed for afskydning af svin. Reviret 
har en særdeles stor vildsvinebestand. 
 
Tidspunkt:  Fra den 18. - 21. Maj 
 
Beliggenhed:  Reviret er beliggende tæt ved den tyske 
grænseovergang ved Frankfurt Oder. Der er 640 km. fra 
Padborg og 435km fra Rostock. Der er 118km fra den 
tysk/polske grænse til reviret 

 
Indkvartering:  Vi har valgt at give indkvarteringen 
”stjerner” som følger:  
I vil her blive indkvarteret på Pension/Hotel Stodola i 
Przytok Hyggeligt sted, med god Polsk forplejning. Alle 
værelser er med toilet & bad. 

 
Pris:  DKK 4.395,- pr. jæger ved 3 dages jagt (6 pürsch) 
og 3 overnatninger med helpension, kategori 
S-indkvartering samt én polsk jagtfører pr. jæger, Polsk 
jagtforsikring og jagtlicens. 
 
Prisen inkluderer ikke: 
Trofæafgifter i henhold til medsendte trofæprisliste. 

 
Vi håber at ovennævnte arrangement måtte have din 
interesse, og beder dig venligst give besked snarest 
muligt på info@nyjaeger.dk. 
 
I bekræftende fald Du ønsker at reservere den nævnte 
tur, beder vi Dig venligst indbetale depositum DKK 
3.000,- pr. jæger. 
 
Endvidere er vi selvfølgelig til tjeneste med oplysninger 
om arrangementet. 
(Nyjæger.dk - Thomas Flindt - tlf. 20126268) 
 
Med venlig hilsen 
 
BUHLS  JAGTREJSER 
Henning Olsen - ho@buhlsjagtrejser.dk 
Tlf. 97267418 
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Råbukke: 
Op til 149 g ........................................DKK 686,- 
 
150-199 g ...........................................DKK 1.150,- 
+ DKK 12,75 pr. g over 150 g 
 
200-249 g ..........................................DKK 1.787,- 
+ DKK 7,40 pr. g over 200 g 
 
250-299 g ..........................................DKK 2.158,- 
+ DKK 7,90 pr. g over 250 g 
 
300-349 g ..........................................DKK 2.554,- 
+ DKK 45,60 pr. g over 300 g 
 
350-399 g ..........................................DKK 4.833,- 
+ DKK 79,30 pr. g over 350 g 
 
Fra 400 g ...........................................DKK 8.796,- 
+ 94,30 pr. g over 400 g 
 
Paryk buk ...........................................DKK 24.625,- 
 
Anskydning. ........................................DKK 2.075,- 
 
Kronhjorte: 
Spidshjorte indtil 25 cm ...............DKK 1.245,- 
 
0-1,999 kg .........................................DKK 3.185,- 
 
2-2,499 kg .........................................DKK 5.995,- 
 
2,5-2,999 kg ......................................DKK 6.995,- 
 
3-3,499 kg .........................................DKK 8.285,- 
 
3,5-4.999 kg ......................................DKK 9.185,- 
+ DKK 15,90 pr. 10 g over 3,5 kg 
 
5-5,499 kg .........................................DKK 11.585,- 
+ DKK 26,70 pr. 10 g over 5,0 kg 
 
5,5-5,999 kg ......................................DKK 12.920,- 
+ 27,- pr. 10 g over 5,5 kg 
 
6-6,999 kg .........................................DKK 14.275,- 
+ DKK 58,50 pr. 10 g over 6 kg 
 
7-7,999 kg .........................................DKK 20.119,- 
+ 65,30 pr. 10 g over 7 kg 
 
8-8,999 kg .........................................DKK 26.640,- 
+ 133,70 pr. 10 g over 8 kg 
 
9 kg og derover ................................DKK 39.995,- 
+ DKK 130,- pr. 10 g over 9 kg 
 
Anskydning .........................................DKK 4.680,- 
 
Kronhinder og - kalve: 
Pr. stk. ................................................DKK 645,- 
 
Anskydning .........................................DKK 645,- 
 

Vildsvin - Keiler (Vildorne): 
Fra 14-15,99 cm. DKK 4.185,- 
 
Fra 16 cm til 19,90 DKK 4.300,- 
+ DKK 125,- pr. mm fra 16 til 19,90 cm 
 
Fra 20 cm og opefter DKK 9.200,- 
+ DKK 130,- pr. mm fra 20,00cm 
 
Anskydning DKK 895,- 
 
Trofæafgiften beregnes efter tændernes 
gennemsnitslængde - udvendige mål. Bemærk – 
såfremt hovedet eller dele deraf medtages (og 
tænderne ikke udtages) vil den synlige del af 
tænderne udgøre 1/3 af den totale tandlængde, 
uanset andet måtte være tilfældet. Keiler med 
tandlængde under 14 cm afregnes efter vægt som 
følger: 
 
Vildsvin: 
Indtil 29,99 kg ................................. DKK 700,- 
 
fra 30-39,99 kg ............................... DKK 1.375,- 
 
fra 40-49,99 kg ............................... DKK 1.475,- 
 
fra 50-69,99 kg ............................... DKK 2.450,- 
 
fra 70-79,99 kg .............................. DKK 2.850,- 
 
fra 80 kg og derover ...................... DKK 3.485,- 
 
Anskydning ....................................... DKK 895,- 
 
Ovennævnte afgifter beregnes efter opbrækket 
Vægt. 
 
Dåhjorte: 
0-1,49 kg............................................ DKK 3.235,- 
 
1,5-2,49 kg ........................................ DKK 3.850,- 
+ DKK 20,50 pr. 10 g over 1,5 kg 
 
2,5-2,99 kg ....................................... DKK 5.900,- 
+ DKK 27,40 pr. 10 g over 2,5 kg 
 
3 kg og derover ................................ DKK 7.275,- 
+ DKK 112,30 pr. 10 g over 3 kg 
 
Anskydning ........................................ DKK 2.915,- 
 
Vildt nedlagt i frednings tid: 
Såfremt der nedlægges vildt i fredningstid vil der 
ifølge polsk jagtlov blive beregnet et strafgebyr på: 
Kronvildt/Dåvildt ............................. DKK 15.000,- 
Muflon ................................................ DKK 6.600,- 
Vildsvin/råvildt ................................ DKK 6.400,- 
Andet vildt ........................................ DKK 2.300,- 
 
Derudover kan der ved politianmeldelse komme et 
bødetillæg samt trofæafgifter, hvilket dog kun 
forekommer et par enkelte gange om året, specielt 
nå der nedlægges råbuk under drivjagterne 



 

 


