
 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

Tilbuds nr. PBH1 
Bustur til Polen 14 - 18. september 2022 på 
hjortejagt Efter vores meget billige Prisliste 
Igen i 2022 kører vi til Polen med bus for at komme på hjortejagt,   
Revirerne, der skal jages på, er beliggende i den nordvestlige del af 
Polen. Nærmere betegnet omkring Kozalin/Slupsk /Pila.  
Vi rejser fra Danmark tidligt den 14. september . Vi vil samle op 
langs motorvejen de steder hvor der er behov for det. Vi forventer 
at køre over den dansk/ tyske grænse ca. kl. 05.00.  
Der vil blive holdt passende med pauser under vejs. Vi forventer 
ankomst til grænseovergangen mellem Tyskland og Polen ca. kl. 
11.00.  
Herefter fortsætter vi imod revirerne, vi forventer at være ved det 
første revir/afhentningssted ca. kl.14.00.  
I reviret vil, I blive modtaget af jeres tolk samt jeres jagtfører, 
tolken er til stede for at være behjælpelig med oversættelser af evt. 
spørgsmål vedr. forløbet af jagtdagene osv. Bussens størrelse 
vælges ud fra antal deltagere på turen.  
Der indkvarteres 2-6 jægere pr. revir.  
Efter ankomst i reviret vil der blive serveret mad. Værelset, hvorpå 
I skal bo, fremvises og der pakkes ud.  
Efter dette vil der blive afholdt et møde, hvor jeres jagtfører vil få 
at vide, om I ønsker at pürsche meget, side i hochsits eller lign. 
Der vil før jagten blive mulighed for prøveskud, hvis dette ønskes.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

4 Dages Jagt i dobeltværelse kost og logi Kat S  
4 dages jagt incl. 8 Purch bus fra Jylland – revir i 
Polen 
Pris pr. jæger 5,799,00,-kr  
Arrangementet omfatter:  
4 dages jagt.4 dages ophold. Fuld forplejning. Bus til og fra Polen 
Tolk. Ophold i dobbeltværelse. rengøring af trofæer.  
Ikke inkluderet:  
trofæer efter vedlagte meget billige prisliste  
Evt. vildsvin efter prisliste  
Polsk voucher, administration, forsikring og Gebyr vedr. moms på 
rejser 899 kr.  
Kørsel i reviret (afregnes direkte i Polen 35€ pr purch.)  
Evt. enkel værelse. Drikkepenge. 
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Den 14.september aften vil der være første pürsch/anstand. Der 
jages den 15-17. september morgen og aften og den 18. 
september om morgenen, dette giver i alt 8 pürsch på kronhjort 
og vildsvin.  
Der kan forventes hjorte imellem 4-7,5 kg i de revirer hvor 
hjortejagten afvikles.  
Den 18. september kører vi fra revirerne imod Danmark, når 
trofæerne er vejet og protokollen underskrevet, vi forventer 
ankomst Danmark ca. kl. 23.00. 
 

Tryk her for 

Bestilling 

http://www.nikajagtrejser.dk/
https://www.nikajagtrejser.dk/bestilling/


 
 
Normal trofæafgifter i Polen 
fra 1 marts 2022 inkl. Polsk 
moms. 
RÅVILDT 
Buk – jagttid:( 10 maj – 30 sept. ) 
Trofæ – opsats: brutto vægt hele kranie uden 
underkæbe – 90 g. 

 
Indtil 149 g .................................599 kr. 
Fra 150 g – 199 g........................999 kr. 
+ 11 kr. pr. g over 150 g 
Fra 200 g – 299 g.....................1.549 kr. 
+ 5,5 kr. pr. g over 200 g 
Fra 300 g – 349 g.....................2.099 kr. 
+ 37 kr. pr. g over 300 g 
Fra 350 g..................................3.949 kr. 
+ 69 kr. pr. g over 350 g 
550 g max pris. 
Anskydning af råbuk ...............2.199kr. 

 
Rå og lam ( jagttid 01.10 – 15.01) 

Rå og lam....................................429 kr. 
 
 
VILDSVIN 
Keiler – jagttid: (01.04 – 28.02), 
Trofæ - tænder. 

fra 14 cm til 15.9 cm................4.499 kr. 
+ 30 kr. for hvert 1 mm over 14cm 
fra 16 cm..................................5.099 kr. 
+ 125 kr. for hvert 1 mm over 16cm 

 
Keiler (indtil 14 cm). 
Ungsvin og søer 
jagttid: (01.04 – 28.02). 
Drivjagt: (01.10 – 15.01). 
Søer med grise: (15.08 – 15.01). 

Indtil 29,99 kg............................ 899 kr. 
Fra 30 kg – 39,99 kg ................1.399 kr. 
Fra 40 kg – 49,99 kg ................1.499 kr. 
Fra 50 kg – 59,99 kg ................2.299 kr. 
Fra 60 kg – 69,99 kg ................2.499 kr. 
Keiler, og unggrise fra 70 kg ..3.599 kr. 
So fra 70 kg ............................3.999 kr. 
Anskydning ..............................1099 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KRONVILDT 
Hjort – jagttid: ( 21.08 – 28.02.) Brunsttid: 
( 15.09 – 05.10 ) 
Trofæ – gevir + grandel. 
Anbefalet mindst 5 dage. 
Trofævægt med kranie uden underkæbe 
(ikke afsavet) 

Spidshjort på …………....... 2.799 kr. 
Indtil 1,99 kg ........................ 2.999 kr. 
Fra 2 kg – 2.49 kg ................ 4.999 kr. 
Fra 2.50 kg – 2.99 kg ........... 5.999 kr. 
Fra 3.00 kg – 3.49 kg ........... 7.199 kr. 
Fra 3.50 kg – 4.99 kg ........... 7.999 kr. 
+ 6,66 kr. pr. 0,01 kg over 3,50 kg 
Fra 5,00 kg – 5.99 kg ........... 8.999 kr. 
+ 28 kr. pr. 0,01 kg over 5,00 kg 
Fra 6.00 kg – 6.99 kg ......... 11.999 kr. 
+ 37 kr. pr. 0,01 kg over 6,00 kg 
Fra 7.00 kg – 7.99 kg ......... 14.999 kr. 
+ 80 kr. pr. 0,01 kg over 7,00 kg 
Fra 8.00 kg 22.999 kr. 
+ 119,00 kr. pr. 0,01 kg over 8,00 kg 

Anskydning 4.599 kr. 

Hind og kalv (jagttid 29.09 – 20.01 ) 

Hind/ kalv................................ 799 kr. 
Hind på OHZ........................... 999 kr. 
Kalv på OHZ........................... 999 kr. 

 
SIKA 
Hjort – jagttid: ( 01.10 – 15.01 ) Trofæ – 
gevir. 
Anbefalet mindst 5 dage. 

 
hjort ...................................... 9.999 kr. 
anskydning ........................... 3.999 kr. 

Hind og kalv - jagttid(01.10 – 15.01) 
Hind / kalv............................... 598 kr. 

 
Prisliste Polen 
DÅVILDT 
Hjort – jagttid: ( 01.10 – 31.01) 
Brunsttid: ( 20.10 – 10.11 ) Trofæ – 
gevir. 
Anbefalet mindst 5 dage. 
Trofævægt med kranie uden underkæbe 
(ikke afsavet) 

 
Fra 0 kg – –1,49 kg .............. 3.999 kr. 
Fra 1,50 kg – 2,49 kg ........... 4.299 kr. 
+ 26 kr. pr. 0,01 kg over 1,50 kg 
Fra 2,50 kg – 2,99 kg ........... 6.899 kr. 
+ 62 kr. pr. 0,01 kg over 2,50 kg 
Fra 3,00 kg .......................... .9,999 kr. 
+ 1 ,00 kr. pr. 0,01 kg over 3,00 kg 
Anskydning .......................... 4.599 kr. 

 
Då og kalv – Jagttid ( 01.10 – 15.01) 

 
Hind/ kalv...................... 899 kr. 

 
 
MUFLON 
Vædder – jagttid: ( 01.10 – 31.01 ) Trofæ 
– Horn og skind. 
Anbefalet mindst 5 dage. 

 
Til 59 cm 5.499 kr. 
Fra 60 cm – 69,9 cm 5.999 kr. 
+ 55.00 kr. pr. 1 mm over 60 cm 
Fra 70 cm – 79,9 cm............ 9.999 kr. 
+ 130 kr. pr. 1 mm over 70 cm 
Fra 80  cm  ......................... 22.999 kr. 
+ 175 kr. pr. 1 mm over 80 cm 
Anskydning .......................... 6.499 kr. 

Hundyr -jagttid (01.09 – 28.02) hundyr 
..................................... 699 kr. 

 
SMÅVILDT 

 
Ræv ............................................. 0 kr. 
Hare......................................... 190 kr. 
Gæs ......................................... 150 kr. 
Fasan Klapjagt......................... 148 kr. 
Fasan vilde kokke ................... 179 kr. 
Agerhøns ................................. 250 kr. 
Ænder ........................................ 88 kr. 
Sneppe..................................... 130 kr. 
Ringdue ..................................... 30 kr. 

Anskudt og ikke fundet småvildt betales 
som skudt vildt. 

 
 
 
På OHZ revirer betales 14% 
ekstra undtagen Rå/lam, då/kalv 
Og hind/ kalv 
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