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BUKKEJAGT I TYSKLAND
6 dage - i delstaten Brandenburg
Vi har her muligheden for, at tilbyde jagt efter råbuk og 
vildsvin i et skønt statsrevir ca. 3,5 - 4 timers kørsel fra 
grænsen.

Jagten foregår som anstandsjagt og det er ikke tilladt at 
pürche rundt på egen hånd.

Vi tilbyder som udgangspunkt weekend og uges jagter 
men det er selvfølgelig muligt at lave turen så den passer 
til din/jeres kalender. 

Jagttiden på råbukken er fra. 16/4 – 31/1

Der jages søndag aften – mandag-tirsdag-onsdag- 
torsdag morgen og aften. Jagten slutter efter 
morgenjagten fredag. Dette er altå en tur med en masse 
jagtaction.

Jagten
• 6 dages jagt
• 10 anzits pr jæger

Prisen inkluderer
• Fri afskydning af vildsvin  

(dog ikke Keiler, de er pålagt  
trofæafgift)

• Alt kørsel i revir
• Bjærgning og brækning af vildt

Ikke inkluderet i prisen
• Trofæafgift afregnes ifølge gældende prisliste
• Afskydnings afgifter afregnes ifølge gældende prisliste
• Tysk jagttegn og forsikring.  

Vi er gerne behjælpelige med dette, mod et gebyr.
• Hotel/pension eller ferie hytte (når vi ved hvilken type 

du ønsker, booker vi for dig)
• Kødet (hvis du ønsker at købe dette)
• Administrationsgebyrer
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Hvordan foregår turen?
Ankomst søndag i løbet af eftermiddagen, hvor du 
tjekker ind i den type indkvartering, du har ønsket ved 
booking. Herefter mødes du med den tyske jagtleder, og 
får den nødvendige information om jagten.

Du bliver hentet af de tyske jægere, og I kører sammen 
ud, så du kan få anvist det tårn eller stige, han mener, er 
det rigtige for at jage den vildt type, du ønsker. 

Efter endt jagt vil du blive hentet igen. De tyske jægere 
som kører med dig frem og tilbage, bjærger også vildtet 
og står for at brække det nedlagte vildt, samt sørger for 
at det kommer i kølerum.

Efter jagten fredag er der afrejse i løbet af formiddagen. 
Inden da, mødes du med jagtlederen og får afregnet for 
det nedlagte vildt, og får udleveret dine trofæer eller 
kødet fra det nedlagte vildt, hvis du ønsker at købe det. 

Trofæpriser
Kronvildt Alder Pris pr. stk.

Hjorte 0-1 år spidshjort 80 euro

Hjorte 2-4 år 325 euro

Hjorte 5-9 år 1933 euro

Hjorte 10 år og op efter 2533 euro

Hjorte Retur hjorte over 12 år 1350 euro

Hind og kalv 50 euro

Dåvildt Alder Pris pr. stk.

Hjorte 0-1 år spidshjort 80 euro

Hjorte 1-2 år Knieper 150 euro

Hjorte 3-7 år 750 euro

Hjorte 8 år og opefter 1330 euro

Då og kalv 50 euro

Vildsvin Alder Pris pr. stk.

Frischling 0 euro

Überläufer 0 euro

So  0 euro

Keiler 2 år og opefter 250 euro

Råvildt Alder Pris pr. stk.

Buk 0-2 år 60 euro

Buk 2 år og opefter 175 euro

Rå og lam  25 euro

Alle trofæ og afskydnings 
afgifter skal afregnes direkte 

til den tyske jæger kontant.
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