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Bukkejagt i Polen  

Statsreviret Brodnica 

 

Revirbeskrivelse:  

Statsreviret Brodnica i det nordlige Polen tilbyder et bredt 

udvalg af jagter for riffeljægeren. Reviret omfatter et areal på i 

alt 9.690 ha, hvoraf de 2.613 ha er skov, mens de resterende 

7.077  ha er landbrugsarealer, enge, søer og floder/vandløb. 

Skoven består først og fremmest af skotsk fyr (70%), men 

også af eg (10%), bøg (10%), birk (5%) og el (5%) – altså en 

fin blanding af mange forskellige arter. Området er 

hovedsageligt fladt og gennemskæres af større og mindre 

floder. Brodnica råder over 43 hochstande og hochsitze samt 

12 foderpladser. Der er mulighed for spændende pürschjagt fra 

hestevogn under forudsætning af, at det bestilles i forvejen. 

Der er mulighed for op til 4 jægere ad gangen. Drivjagterne 

gennemføres med 8-12 jægere. 

På reviret findes der både råvildt, kronvildt, dåvildt og vildsvin. 

Der nedlægges hvert år 60 bukke, som trofæmæssigt ligger 

imellem 200-350 gram, men er også gode muligheder for 

stærke bukke over 350 gram. Bukke over 400 gram netto 

hører heller ikke til sjældenhederne. Den årlige kronhjortekvote 

er på 6 hjorte – langt de fleste med en trofævægt på 5-7 kg. 

Dåvildtbestanden er i fremgang, og der nedlægges årligt ca. 8 

dåhjorte med pæne trofæstørrelser på omkring 2,5 kg. Der er 

en fin bestand af vildsvin på Brodnica, og disse jages både på 

individuelle jagter sæsonen igennem og på tryk-/drivjagter i 

efteråret og vinteren. Der er også mulighed for kombijagter. 

Indkvarteringen finder sted i en privatejet pension hos et yngre 

ægtepar i landsbyen Chojno, ikke langt fra byen Brodnica. 

Huset er omgivet af en stor og dejlig have. Vore gæster bor på 

førstesalen, hvor der står 4 3-sengs værelser til rådighed. Alle 

med bad og toilet. Jagtførster er Hubert Malina (taler godt 

engelsk), og han og hans jagtførere er særdeles kompetente og 

dygtige. 

 

Pristilbud: 
3 dages ophold med helpension 
3 dages jagt med egen jagtfører (6 pürsch) 
Afskydning af 3 bukke til og med 300 gram  
Alle gebyrer og licenser  
 
Pris pr. jæger  kr. 9.750,00 
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Eventuelle tillæg/fradrag:  
Endelig afregning af nedlagt vildt  

Ekstra jagtdag kr. 1.500,00 
Ophold uden jagt/ledsagerpris pr. dag  kr. 730,00 
Benyttelse af enkeltværelse pr. nat kr.  138,00 
Kørsel i revirets biler 232,- PLN pr. dag.  
Jagtrejse & afbestillingsforsikring  
Jagtrejse- og afbestillingsforsikring  
 

 
Hvis der nedlægges bukke fra 301 g og opefter, betales tillæg 
efter nedenstående prisliste, dog minus 15% rabat. Det vil 
sige, at hvis I fx nedlægger en buk på 325 gram, så vil 

tillægget være kr. 1.164,50.  
 
 

BUKKE: 
Op til 149 g DKK       740,00 
150-199 g DKK    1.550,00 + DKK 15,60 pr. gram over 150 g 
200-299 g DKK    2.330,00 + DKK 8,30 pr. gram over 200 g 
300-349 g DKK    3.160,00 + DKK 54,80 pr. gram over 300 g 
350-399 g DKK    5.900,00 + DKK102,00 pr. gram over 350 g 

400-499 g DKK   9.650,00 + DKK111,00 pr. gram over 400 g 
Fra 500 g DKK  20.750,00 
Parykbuk DKK  23.690,00 
Anskydning DKK    2.290,00 
 
 
Det vil også være muligt at nedlægge vildsvin under jagten iht. 

følgende prisliste: 

 
VILDSVIN: 
Keiler:  
140 mm - 159 mm DKK 5.995,-  
160 mm – 199 mm DKK 6.480,-  
+ DKK 161,75 pr. mm over 160 mm 

200 mm og derover DKK12.950,-  
+ DKK 224,00 pr. mm over 201 mm 
  
Afskydningsafgiften for keiler under 140 mm samt for  
unggrise og smågrise beregnes efter vægt og udgør: 
  

Smågrise og unggrise: 
Op til 29,99 kg DKK 1.040,- 
30-39,99 kg DKK 1.895,- 
40-49,99 kg DKK 2.240,- 
 

Unggrise, keiler: 
50-69,99 kg DKK 3.450,- 

Keiler, unggrise fra 70 kg DKK 4.995,- 
Søer fra 70 kg DKK 5.500,- 
 
Anskydning af smågrise, 
unggrise, keiler DKK 910,- 
 
Der gives følgende rabatter på vildsvin: 

30 % rabat på alle vildsvin op til 13,9 cm tænder 
(Rabatten kan fratrækkes ovenstående prisliste)  
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Brodnica ligger 380 km fra grænseovergangen Kolbaskowo syd for Szczecin, ca. 55 km fra Torun 

og ca. 60 km fra Grudziadz, som er de nærmeste større byer, og 170 km fra Gdansk, som er den 

nærmeste internationale lufthavn, og 190 fra lufthavnen i Warszawa. Forventet køretid fra den 

dansk-tyske grænse er ca. 10 timer. Forventet køretid fra Rostock er 7-8 timer. 

 

 

 


