
 

 

Rejsetermin maj-sep 2022 

Jagtrejsekonsulent Michael Birch Jensen.     

Tlf. +45 30 74 32 92  ♦  E-Mail: michael@aurorajagtrejser.dk 

Medlem af Rejsegarantifonden med nr.1685 

Bukkejagt 2022 revir ”Basa”. 

Reviret der jages i er beliggende øst for Olawa, ca. 790 km. fra 
Padborg, placering kan ses på kortet. 

Reviret er på 12.700 ha heraf ca. 3.950 ha skov, resten er 
fordelt på grønne engedrag og marker med forskellige 
afgrøder, samt lidt små remisser. Reviret har en meget god, og 
stærk råvildtsbestand, og der skydes årligt ca. 35 råbukke. 

I reviret skydes der oftest bukke imellem 200 - 550 g. Der 
skydes hvert år enkelte større bukke, største buk i 2021 var på 
hele 633 gr. Netto. (se billeddet til højre) 
 
Der kan jage 6 jægere i dette revir, på samme tid. 
 
Indkvarteringen vil efter planen være privat hos den ene 
jagtfører, og her vil der blive serveret rigeligt med god mad og 
drikke fra det polske køkken, indkvarteringen er belliggende 
lige midt i jagtområdet, i meget stille og rolige omgivelser. 

 
Ikke inkluderet: alkoholiske drikkevarer, drikkepenge, kørsel i 
reviret afregnes direkte 60,- € pr. jagtdag, enkeltværelse 185,- kr. 
pr. dag, voucher og administrationsgebyr 950,- kr. Pr. deltager, 
transport til og fra Polen, rejse- og afbestillingsforsikring. 

Pris 4.450,- kr. Inkl. 3 hele 

jagtdage med 2 faste lave 

afskydningspriser 

Prisen indeholder følgende: 

 •  3 Opholdsdage i dobbeltværelse. 

 • Fuld forplejning 

 •  3 Jagtdage. (6 pürsch) 

 •  Jagtføring 1:1 

 • Trofæbehandling. 
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Medlem af Rejsegarantifonden med nr.1685 

Jagtrejsekonsulent - Michael Birch Jensen.     

Tlf. +45 30 74 32 92  ♦  E-Mail: michael@aurorajagtrejser.dk 

Medlem af Rejsegarantifonden med nr.1685 

Råbukke afregnes efter disse 2 faste lave priser : 

 • 0 til 349 gr.    2.350,- Kr. 

 • 350 gr. Og uanset str.   3.950,- Kr. 
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Prisliste på (råbukke (kun gældende i nogle revirer))og vildsvin. 

Råbukke:   Pris:   Evt. Tillæg: 

0 til 149 gr.   690,- kr. 

150 til 199 gr.  1.100,- kr. +  8,50 kr. Pr. gr. o/150 gr. 

200 til 299 gr.  1.695,- kr. +  8,50 kr. Pr. gr. o/200 gr. 

300 til 349 gr.  2.190,- kr. +  42,- kr. Pr. gr. o/300 gr. 

350 til 399 gr.  3.550,- kr. +  70,- kr. Pr. gr. o/350 gr. 

400 gr. og op efter  6.250,- kr +  85,- kr. Pr. gr. o/400 gr. 

Parykbuk   24.950,- kr. 

Anskydning: 

Råbuk    2.350,- kr. 

Vildsvin:   Pris:   Evt. Tillæg: 

Keilere/orner/galt: 

120 til 159 mm.  4.350,- kr.  

160 mm. og op efter  4.950,- kr. +  125,- kr. Pr. mm. o/16 cm. 

Unggrise:      Søer over 60,00 kg. : 

0 til 39,99 kg.   1.480,- kr.  60,00 til 79,99 kg. 3.990,- kr. 

40,00 til 49,99 kg.  1.680,- kr.  80,00 kg. og op  4.450,- kr. 

50,00 til 69,99 kg.  2.480,- kr. 

70,00 kg. og opefter  3.480,- kr. 

Anskydning: 

Gældende alle vildsvin 1.480,- kr.   

Pris 4.450,- kr. Inkl. 3 hele 

jagtdage med 2 faste lave 

afskydningspriser 


