
Bukkejagt i Polen 2020 
 

Kære jagtgæst, 
 

                                                                            Morgenstemning i det polske forår, hvor en varm dag venter forude. 
 
KØRSELV-ARRANGEMENTER – fra 10. maj 2020 
Jelling Jagtrejser har bukke til afskydning i stort set hele Polen. Vi har langt over 200 tilgængelige revirer ved 3 
forskellige udbydere - derfor har vi også jagt og bukke i alle størrelser og kvaliteter. 
Alt for mange jægere vælger at jage bukkene så nær den Polsk/Tyske grænse som muligt.  
Her er hverken boniteten eller plantekulturen ideel for bukkene. Når der så samtidig er et stort jagttryk i det 
grænsenære område, betyder det, at der stort set ikke findes stærke bukke i grænselandet.  
Det betyder ikke, at vi ikke kan tilbyde jagt her, men kvaliteten er herefter – Vi har mere end 50 revirer nær 
den Polsk/Tyske grænse. 
 
 
Et ”kør-selv-arrangement” vil typisk koste 
  DKK 3.990,- 
 
Inkl. 3 dages jagt, 6 pürsch, polsk tolk, polsk 
jagtlicens og jagtforsikring, jagtføring 1.1,  
tre overnatninger i delt dobbeltværelse, 9 måltider 
– evt. ekstra dag kan tilkøbes for fra kr. 1.330,- 
Det vil afhænge lidt af indkvarteringsniveauet. 
Et enkeltværelse vil koste kr. 175,- i tillæg pr.  
 
Ikke inkl.:  
kørsel i reviret, som er € 30,- pr. pürsch / køretur,                        
drikkepenge og alkoholiske drikkevarer samt         En idyllisk indkvartering i skoven hos de polske værter. 
softdrinks. 



 

Kør-selv-arrangementet skal tillægges afskydning efter én af nedenstående tre 

pakker – når du har besluttet dig, finder vi et passende revirforslag til dig: 
 
1. Fastprisarrangementer 
Har man ikke ønsker om at skyde bukke i den helst store klasse, kan vi tilbyde bukkejagt 
uanset størrelse til priser fra cirka 2.350 til 2.650,- pr. buk igen afhængig af revir og kvalitet. 
Kører du lidt længere ind i landet, nedlægger du også stærkere trofæer. 
 
2. Mellemklassebukke / 2 trin med loft på prisen 
Er man til bukke i mellemklassen tilbyder vi en 2-
trinsskala. Du skal nu forvente at køre min. 2 timer 
ind i Polen. Her kan der sagtens skydes rigtig gode 
bukke og du kan stadig have hånd i hanke med, 
hvor dyrt det kan blive: 
 
1. Bukke indtil 349 gram netto        DKK 2.450,- 
2. Bukke over 350 gram netto  
    og uanset størrelse         DKK 4.000,-  
 
3. Stærke bukke – 3 trin med loft på prisen 
Vi anbefaler vores ”stærke-bukke-kunder” at køre                                        En stolt jæger med tre mellemklassebukke. 
mellem 2 og 4 timer ind i Polen, uanset om det er 
nord eller syd, idet de ekstra kilometer har en 
særdeles positiv indflydelse på vildtforvaltningen 
og dermed på også på trofækvaliteten.  
Den sikreste måde at skyde rigtig stærke bukke i 
Polen på, er naturligvis ved at vælge et prisliste-
arrangement og betale hvad koster i forhold til den 
konkrete vægt og prislisten. Dette tilbud giver dig 
stadig en ”vis forsikring”, og vi garanterer dig, at de 
store bukke findes på disse revirer. 
 
Vil man gerne have en lille smule hånd i hanke 
med prisen, så kan vi tilbyde stærke bukke 
omkring byen Lodz – her nedlægges hvert år 
adskillige bukke på mellem 500 og 600 gram netto 
(cirka 3 timers kørsel ind i Polen ad motorvejen 
ved Frankfurt An Der Oder) efter følgende skala: 
 
Bukke indtil 349 g DKK 2.450,- 
Bukke fra 350 g til 449 g DKK 4.500,- 
Bukke fra 450 g DKK 7.200,- 
 
  
                                                                                                                                                                            En skøn forårsbuk i medaljeklassen. 



BUSREJSER   
Forårsbukke fra 10. til 14 maj 2020   
Brunstbukke fra 29 juli til 1. august 2020 
 
Se også www.jagtbussen.dk  
Vi har igennem 20 år kørt nogle fantastisk populære busture med jægere, dels efter forårsbukke i maj og dels 
efter brunstbukke i slutningen af juli begyndelsen af august.  
Det er gode og hyggelige ture i et afslappet miljø med en god og forventningsfuld stemning.  
Vi medbringer lidt mad på udrejsen, og der frie drikkevarer både ud og hjem.  
Undervejs fortæller en erfaren rejseleder om, hvordan jagten foregår, hvordan man skal forholde sig til alt fra 
insekter til skydestokke, anskydninger, drikkepenge og til afkogning af trofæer. Du guides hele vejen. 
Busturen henvender sig såvel til ny-jægerne som til de jægere der savner rejsekammerater, eller til de der ikke 
selv ønsker at køre den lange vej i bil. 
Vi har gæster i bussen der har været med os siden opstarten for 28 år siden. 
 

                                                                                                          Glade busjægere efter endt morgenpürsch i maj 2018. 

 
Prisen busturene i 2020    DKK 6.395,-  
Bukke indtil 349 gram                  DKK 2.450,- 
Bukke over 350 gram og uanset størrelse DKK 4.000,- 
 
Vi vil imødese at høre fra dig! 
 
JELLING JAGTREJSER & JAGTBUSSEN.DK 
Gl. Kattrupvej 87 
8732 Hovedgård 
www.jellingjagtrejser.dk & www.scotsport.dk 
kan@jellingrejser.dk 
Phone (+45) 7587 2344 / Mobile (+45) 2210 8060 
                                                                                                     
                                                                                                                         En af indkvarteringsmulighederne på busturen – slottet Pakoslaw.        

 

http://www.jagtbussen.dk/
http://www.jellingjagtrejser.dk/
http://www.scotsport.dk/
mailto:kan@jellingrejser.dk


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jelling Jagtrejser revirer er koncentrerede i de markerede områder på kortet 
 - se også hvortil busturene kører. 
 

 
Beregn din egen ”cirkapris” for rejsen til Polen 

 
Pris for arrangementet ____________________________________  kr. = 
 
Evt. ekstra antal jagtdage á kr. 1.200,-  (cirka) _________________  kr. = 
 
Antal bukke á kr. ________________________________________ kr. = 
 
Antal bukke á kr. _________________________________________ kr. = 
 
Anslået drikkepenge kr. 750,-  (vi foreslår € 100,-) _______________ kr. = 
 
Evt. omkostninger til medbragte drikkevarer ____________________ kr. = 
 
Pris for rejsen til og fra Polen (brændstofomkostninger) ___________ kr. = 
 
Anslået totalpris for arrangementet ____________________________ kr. =__________________ 
 
God tur! 
 
Med venlig hilsen 
JELLING JAGTREJSER 
 


