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Bukkejagt i Tyskland 
 

Bukkejagten som vi tilbyder i Tyskland, afvikles som jagt på egen hånd. Områderne hvori der jages 

er bestående af forholdsvis meget skov. Enkelte steder vil der også være lidt agerjord. Alle steder er 

der hochsitz som benyttes under jagten. Der er en rimelig bestand af råvildt, det må dog ikke 

forventes at der kan nedlægges medaljebukke på disse arealer. Områderne er beliggende i det 

nordlige Tyskland. Det ene område ca. 60 km sydøst for Rostok, og det andet ligger ca. 60 km 

sydøst for Lübeck. Det bedste tidspunkt at jage på, er fra den 1-15. maj inden skoven bliver for tæt 

grundet bladende på træerne. Evt. ankomst kunne være den 30. april, med første jagtdag den 1. maj. 

 

Bukkejagten er mulig fra den 1. maj til den 15. oktober. Überläufer må skydes året rundt. 

 

Områderne er af forskellige størrelser, der stræbes efter at der er ca. 100 ha pr. jæger. Der er 

mulighed for optil 8 jægere på en gang i nogle områder. 

Ved ankomsten til jagtområdet vil der være en jæger/förster som viser arealet frem, hvorefter der 

må jages. Han er ligeledes behjælpelig med fremvisning af de forskellige hochsitz. Der kan på  

ca. 5 dages jagt forventes 1-3 nedlagte bukke pr. jæger, afhængig af den enkelte jægers kunnen og 

udholdenhed. Indkvarteringen vil være på gasthof eller lign. i nærheden af jagtområdet. 

 

Inkluderet i prisen: 

4-6 dages jagt på egen hånd, 

Afskydning af 1 råbuk uanset størrelse, 

1 års råbuk og 1 vildsvin optil 30 kg, 

(Hvis området ikke tillader vildsvin byttes grisen 

med en års råbuk) 

I alt 5.950,- kr. pr. jæger 
 

Ikke inkluderet i prisen:  

Indkvartering samt mad ca. 30-50 Euro pr. dag 

afregnes direkte, tysk jagttegn i 14 dage 60 Euro, 

kørsel til Tyskland, særordning 500,-kr pr. deltager,  

rejse og afbestillingsforsikring.     5 glade jægeres resultat efter 5 dages jagt 

                            
Ekstra bukke fra 2 år og ældre  290 Euro pr. stk. 

Ekstra års råbukke mere end 1 år    95 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.  

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser. 

 

I tilfælde af evt. spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte kontoret på tlf. nr. 23452694. 

 

Med venlig hilsen  

Aurora Jagtrejser 


