
Tyskland - Bukkejagt 
Jagt på egen hånd 

 

Bukkejagten som vi tilbyder i Tyskland, afvikles som jagt på 
egen hånd. Området hvori bukkejagten tilbydes er bestående af 
forholdsvis meget skov, samt måske lidt agerjord hvorpå der 
jages. Der er alle steder hochsitz som benyttes under jagten. 

 
Der er normalt en rimelig bestand af råvildt, det må dog ikke 
forventes at der kan nedlægges medaljebukke på disse arealer. 
 
Jagten er for de jægere der ønsker jagt på egen hånd. 

 
Den bedste periode til jagt er fra 1. maj til 15. maj, hvor 
skoven endnu ikke er for tæt af træernes blade. De forskellige 
områder varierer i størrelse, men det er målet, at der mindst er 
100–200 hektar pr. jæger. Helt op til otte jægere kan jage i 
samme område på samme tid. 

 
Überläufer må skydes året rundt, dog efter skovfogdens 
anvisning. 

 
Opholdet vil på denne jagt være i et feriehus eller mindre 
hotel/Gasthause og det afregnes direkte i Tyskland på 
ankomstdagen. I står selv for alt vedr. madlavning osv. De 
fleste hjælpemidler hertil skulle være i feriehuset, da der  er et 
normalt køkken som i et sommerhus. Tag selv 
sengetøj/sovepose, håndklæder osv. med. 

 
Vedr. slagtning, afkogning af trofæer osv. så står I selv for 
disse opgaver. Slagtning foregår efter aftale med Försteren. Det 
gøres så kødet efterfølgende kan sælges.  Husk knive osv. til 
slagtning evt. afkogning af trofæer osv. 

 
Der kan på ca. 5 dages jagt forventes nedlagt 1-3 bukke pr. 
jæger afhængig af den enkelte jægers kunnen samt 
udholdenhed. 

 
4-6 dages jagt på egen hånd  
1 råbuk uanset størrelse, 
1 års råbuk 
1 vildsvin optil 40 kg 

 
Pris pr. jæger 5.950,- kr. 

 
Med venlig hilsen  
Jørn Riis 
Aurora Jagtrejser  
Tlf. + 45 20638717 

 
www.hunterriis.dk 

 



Ikke inkl: Indkvartering samt mad ca. 30-50 Euro pr. dag afregnes direkte, tysk jagttegn i 14 dage 100 
Euro, kørsel til Tyskland, Momsafgift 450,-kr pr. deltager, rejse og afbestillingsforsikring 

 
Ekstra bukke fra 2 år og ældre 250 Euro pr. stk. Ekstra 
års råbukke mere end 1 år 85 Euro pr. stk. 

 
Ûberlaufer 70 Euro pr. stk. Frischlinge 
70 Euro pr. stk. 

 
(Soen er total fredet) Keiler er 
fredet 

 
Der er ingen tilbagebetaling hvis der ikke nedlægges råbuk, da der er tale om jagt på egen hånd. 

 

 


