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TRYKJAGT I TYSKLAND 
i delstaten Brandenburg

Vi har igen til den kommende sæson 2021/2022 
fornøjelsen at udbyde en del forskellige trykjagter.

Denne jagt vil foregå i det gamle Østtyskland i delstaten 
Brandenburg. 

Alle vores jagter er trykjagter efter de gamle tyske dyder. 

Jagten
• 3 eller 4 dages jagt alt efter hvilken tur man vælger

Prisen inkluderer
• Overnatning i dobbeltværelse
• Morgenmad
• Afskydning af frigivet vildt, 

hvilktet oplyses om morgenen på parolen
• Guide fra B og H Jagtrejser

• Bidrag til rejsegarantifonden

Ikke inkluderet i prisen
• Mad og drikkevare ud over morgenmaden
• Kørsel til og fra Tyskland og i reviret.  

Vi kører i egne biler
• Trofæafgift på vildt der er pålagt trofæafgift
• Tysk jagttegn og forsikring.  

Vi er gerne behjælpelige med at lave dette, mod et 
gebyr

• Administrationsgebyrer

PR. JÆGER FRAKR. 6.495,-
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Hvordan foregår turen?
Der er for det meste et drev pr dag, med start ca. kl. 9 og 
slut ca. kl. 13. 

Herefter samles jægerne på paradepladsen, hvor det vil 
være muligt at købe mad og drikkevarer. (Hvis maden 
ikke er inkl. i arrangementet).

Alle vores trykjagter er fastpris arrangementer. Det vil 
sige, at det er inklusiv de på dagen frigivne vildtarter. 

Alt efter hvilket revir man er på jagt i, vil der være tale om 
råvildt – kronvildt – dåvildt – vildsvin og rovvildt. 

På nogle revirer vil der også blive frigivet hjorte eller 
keiler, alt efter hvor langt de er med at opfylde deres 
kvoter. 
Disse er behæftet med en trofæafgift som ikke er inklusiv 
i prisen

Fælles for alle vores jagter er, at man SKAL have
skydebevis, samt skyde med blyfri ammunition.

Priser for trykjagt
Dato Drev i alt 

ca. Revir navne Pladser Pris. pr. 
jæger

27.-29. okt. 2021 3 Schorfheide 9 6495 kr.

17.-19. nov. 2021 3 Ruppiner 6 6495 kr.

25.-27. nov. 2021 3 Schorfheide 9 6495 kr.

2.-4. dec. 2021 3 Ruppiner 6 6495 kr.

8.-10. dec. 2021 3 Ruppiner 10 6495 kr.

6.-8. jan. 2022 3 Ruppiner 5 6495 kr.

12.-15. jan. 2022 4 Ruppiner 10 7590 kr.

PR. JÆGER FRA

KR. 6.495,-

Alle trofæ og afskydnings afgifter skal afregnes direkte til den 
tyske jæger kontant.


