
BUKKEJAGT I TYSKLANDBUKKEJAGT I TYSKLAND

Bukkejagt i Tyskland er jagt på egen hånd. Jagten foregår for det meste fra jagttårne og stiger.

Jagten kan udføres af alle Der påkræves ikke god fysisk form Indkvartering på hotel Anstandsjagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Bukkejagt i TysklandBukkejagt i Tyskland

HØJDEPUNKTER

Bukkejagt i fantastiske omgivelser
God kørselsafstand fra Danmark
I nogle områder er der mulighed for vildsvin
Jagt på egen hånd

Overblik

Bukkejagten i Tyskland er jagt på egen hånd. Der jages
hovedsagligt i skovområder, med spor og lysninger og
gode råvildtbestande, som giver chancer for at nedlægge
repræsentative bukke.

Efter man er ankommet til det pågældende jagtområde,
mødes man med Försteren (skovfoged) og får anvist det
terræn man må jage i. Försteren viser som regel også de
jagttårne/stiger som er mest optimalt placeret. Nogle
steder må man ikke pürche, da der kan være andre
skovgæster som der skal tages hensyn til.

Indkvartering finder sted på hotel/pension beliggende
nogenlunde tæt på jagtområderne. Arealstørrelserne
varierer fra ca. 150-1.000 ha.

Ellers er arrangementet på egen hånd – men Försteren
står selvfølgelig til rådighed under forløbet af jagterne.
Försteren har også en sweisshund – eller har en kontakt til
en sådan. Försteren gennemgår alle detaljer omkring
jagtens afvikling. Herefter sørger man selv for transport i
reviret samt behandling af det nedlagte vildt, dvs.
brækning og transport til kølehus mm.

 Vær opmærksom på:

Alle vores jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi
kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller
give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid
acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som
jagtgæster ingen indflydele på jagtens afvikling, antallet af
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deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration,
der alene forvalter afviklingen.

Der kræves i nogen tilfælde gennemført veterinærbevis,
samt tysk skydebevis (Schiessnachweis), som skal være
underskrevet og stemplet i jagtåret.
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OPHOLDOPHOLD

Ophold - TysklandOphold - Tyskland

En jagtrejse til Tyskland er også meget anden end jagt. Det
sociale samvær med øvrige jæger er bestemt også en
forudsætning for en god jagt tur.

Vi har forsøgt at booke overnatningssteder, som udover en god
seng og god mad, også kan danne ramme for et godt socialt
samvær. Det tilstræbes tillige at overnatnings stedet ligger
centralt i forhold til jagt områderne.

Standarden er som regel 3 eller 4 stjernet.
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PARTNERPARTNER

Partner - TysklandPartner - Tyskland

Jagterne planlægges at de lokale Förstere. Det er også disse som
står for den praktiske afvikling.

NC Jagt har ingen indflydelse på jagtens afvikling eller fordeling af
pladser. Det gør Forstamterne med stor dygtighed. Der er stor
fokus på sikkerheden, og det er jo betryggende for alle. Alt
omkring jagten er planlagt med tysk grundighed – og det fungerer
til punkt og prikke. 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

KJELD FOLDAGER

Email: kf@ncjagt.dk
Telefon: 29665705

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 5



REVIRREVIR

Revir - TysklandRevir - Tyskland

Revirerne er statslige eller kommunale skove bestående af en
blanding af løv- og nåletræer.

Størrelsen er normalt mellem 400 – 1000 ha, og antal jægere på
trykjagter og bukkejagter er afstemt hermed. 
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

Se på NC Jagts hjemmeside hvor vi har ledige pladser

samt hvad prisen inkluderer. Du kan tilgå siden her

Efter den sidste jagt tages kontakt til Försteren og I mødes

sædvanligvis ved kølerummet. Her udleveres nedlagte

trofæer og de aldersbedømmes af Försteren. Hans

afgørelse kan ikke appelleres.

Da det er jagt på egen hånd, kan du ikke forvente

afskydningstal som f. eks. I Polen.

Der skal en tysk polititilladelse til hvis man vil bruge

lyddæmper. Har man ikke en sådan tilladelse vil våbnet

blive konfiskeret, hvis man bliver antastet.

I Tyskland kræves en anslagsenergi på 1000 J på 100

meter til råvildt, og 2000 j til grise, dåvildt og kronvildt.

Råvildt må skydes 1,5 time før solopgang og 1,5 time efter

solnedgang. Grise må skydes hele døgnet.

1 års bukke er med i prisen. Flerårs bukke koster DKK

1.500,-
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VILDTARTERVILDTARTER

Bukkejagt i TysklandBukkejagt i Tyskland

Buk/Råbuk/Råvildt/Rådyr

(Europa)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Vildsvin (Europa)
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Om osOm os

Limpopo Travel & Diana Jagtrejser

Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

I årene, der er gået, er virksomheden vokset sig til at være

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

en 40 lande og kunder fra hele verden. Dette har kun

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

sætter en stor ære i, at en væsentlig del af vore kunder er

stamkunder, som ofte rejser med os, og som trækker nye

kunder med sig ind i vor virksomhed.

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

netop nu. Et mylder af små og mellemstore bureauer har vi

altid haft på jagtrejsemarkedet, men i de senere år har

internettet for alvor åbnet for direkte bookinger og

arrangementer via mere eller mindre gennemsigtige

”formidlere” og udenlandske bureauer.

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

arrangementer, der ikke afvikles som lovet, og det er som

regel først når det går galt, at det går op for den uheldige

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde

af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

tilfælde af, at noget som helst går skævt.
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