
 

 

 

Rejseinformation 
Gode råd og vejledning vedrørende haglbøsse og riffeljagt i UK 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

På baggrund af mere end 30 års erfaring som jagtrejsearrangør til Storbritannien, er det vores hensigt med denne 

skrivelse at give jagtgæsten den bedst mulige rådgivning for at kunne forberede sig til både riffel- og haglbøssejagtens 

glæder i et land, hvor store vidder og uvejsomt bjergterræn kan være en ukendt faktor for jægeren.  

Scotsport har venligst fået tilladelse til at benytte uddrag fra bogen "På jagt i udlandet”. 

Disse sammenholdt med egne kommentarer, håber vi vil kunne bidrage med relevante oplysninger, som kan minimere 

unødvendige ærgrelser og lidelser for både jæger og vildt. 

 

Indholdet af denne vejledning er beregnet som en generel vejledning til vore kunder, som skal på en jagtrejse med 

Scotsport eller Jelling Jagtrejser i Storbritannien. 

 

Vi har gjort vort yderste for at planlægge arrangementet til mindste detalje. Dog vil der altid være naturlige faktorer, som 

har indflydelse på enhver jagtrejse – så som vejr og vind og den individuelle deltagers egen forberedelse til jagten og 

opholdet, som kan være af stor vigtighed for at få indfriet de forventninger, som den enkelte måtte have til en jagtrejse. 

For at forebygge eventuelle misforståelser før, under og efter jagtrejsen, vil vi i det følgende informere dig om generelle 

praktiske oplysninger, samt hvad der er skik og brug ved jagt i Storbritannien. 

HUSK, at din egen indlevelsesevne, forberedelse og engagement til rejsen er vigtig for at give dig en positiv 

jagtoplevelse. 

 

 
Med jægerhilsen 
Scotsport.dk & Jelling Jagtrejser 
 

Alf Sørensen & Kasper T. Andersen 

 



 

 
Indskydning 

Inden jagten påbegyndes, skal der på det pågældende gods/jagtområde hvor man skal jage, prøveskydes med den 

riffel som man agter at gå på jagt med.  

Prøveskydnings resultatet skal godkendes af den stalker som er ansvarshavende.  

Normal indskydningsafstand er 100 meter. 

Såfremt man har indskudt på 180-200 meter hjemmefra, er dette normalt også ok, blot skal man være opmærksom på, 

at der skal korrigeres for overslag såfremt man eksempelvis skyder på afstande under 100 meter. 

 

Transport af riffel under jagten 

Det kan være en god idè at benytte et blødt riffelfoderal til at transportere riflen i under højlandsjagt, og speciel i lyng 

områder. Hvis man får brug for at kravle, kan man nemmere trække riflen igennem lyngen i et foderal. Ligeledes er der 

også mindre chance for at riflen bliver unødvendig ridset eller skadet på anden vis.  

Hvis man bor hos Scotsport på Learney House, har vi enkelte riffel foderaler til udlån. 

 
Mad og drikke 

Husk at medbringe madpakke og drikke i enten en rygsæk eller lignende. Denne medbringes i stalkerens bil, som man 

normalt kommer tilbage til, for at indtage frokost på et tidspunkt midt på dagen. 

 
Ammunition 

Husk altid at medbringe rigelig ammunition så man ikke står ude i højlandet og har skudt sig ”tør”. Det kan speciel 

forekomme hvis man bruger flere skud til eksempelvis en anskudt hjort. 

Det vil ved roughshootingarrangementer være muligt at købe haglpartroner på stedet til en pris af cirka £ 0,45 pr. 

patron 

 
Kondition 

Man kan komme ud for at flere både unge og midalrende stalkere, kan bevæge sig forholdsvis hurtigt gennem terrænet. 

Fortvivl ikke, men forklar ham i en venlig tone, at man har svært ved at følge med, og han derfor bliver nødt til at gå lidt 

langsommere. 

Eftersom de fleste stalkere ikke nødvendigvis er de store pædagoger, kan det være nødvendigt at man lige stopper op, 

og gør dem opmærksom på, at man eventuel har en kondition/alder hvor man ikke mere er flyvende.  

Normalt er det ikke noget problem, og de fleste stalkere vil normalt også gøre deres bedste for, at jagtgæsten får 

fornuftig tid til gode skudchancer til hjortevildtet. 

 
Antal jagtdage 

Vær opmærksom på at der på de store skotske hjortejagt godser generelt forventes, at man gennemsnitlig og minimum 

nedlægger 1 hjort pr. dag pr. stalker. Det vil sige at såfremt man jager 1:1 og har købt et arrangement med 2 hjorte, så 

skal man forvente at de 2 hjorte vil blive nedlagt over maximum 2 jagtdage, med mindre dårlig vejrlig eller andre ydre 

omstændigher får indflydelse på jagten. Tilsvarende hvis man er 2 jægere med hver 2 hjorte og hvor man deler 1 

stalker (2:1), så bør man påregne 3-4 jagtdage til at nedlægge de 4 hjorte. 

 



 

Hvis der skal inddrages flere jagtdage end beskrevet i ovennævnte afsnit 

(eksempelvis pga. gentagne forbiskud eller lignende) så skal man være opmærksom på at jagtvæsenet på det 

pågældende gods, kan opkræve en pürsch afgift for en ekstra jagtdag der vil koste fra £200 som afregnes med 

Scotsport / Jelling Jagtrejser efter endt jagt.  
 
Skudafgivelse og jagtsituationer 

Når man kommer til en mulig skudsituation er det vigtigt at man kommunikerer med stalkeren, så alle er 100% klar over 

hvad der er blevet sagt. Hvis man på noget tidspunkt i en skudafgivende situation er i tvivl, er det bedre at spørge 2 

gange for meget end 1 gang for lidt. Vær sikker på at man ved hvilken hjort stalkeren ønsker skudt og vær klar til 

skudafgivelse når stalkeren siger ”shoot”. Stalkeren afgør fuldt ud hvilken hjort der må skydes og hans beslutning er 

endelig. Hvis man nægter at skyde til en hjort som stalkeren har anvist og under normale gunstige skudforhold, må man 

påregne at det betragtes som mistet chance/hjort. Der kan skydes i en liggende stilling såfremt man kan finde en sten 

eller en lille lyngknold, eller man benytter en lav skydestok, som stalkeren eller man selv medbringer, og som der 

formodes at man har trænet i at benytte hjemmefra. 

 

Flere har idag et balistisk skydetårn, hvilket betyder at enkelte jægere uden problem kan skyde op til 300-350 meter. 

Det er noget man skal afgøre med sig selv og stalkeren. I langt de fleste tilfælde, forsøger man at komme på skudhold 

på under 200 meter, men det er ikke altid at det kan lykkes at komme så tæt på hjortevildtet, hvorfor man selv gør 

stalkeren opmærksom på, at man ikke ønsker at skyde på afstande over 200 meter, hvis man ikke føler sig sikker.  

På den anden side forventer den skotske stalker også at man har trænet hjemmefra (også med lav skydestok) og er 

komfortabel med skudafstande på op til 200 meter. 

 

Såfremt man af en eller anden årsag ikke føler sig sikker eller komfortabel med at afgive et skud, bør man forklare dette 

til stalkeren. Når jægeren har trykket på aftrækkeren er man fuld ansvarlig for sin egen handling. Husk at repetere 

straks efter skudafgivelse, uanset hvordan dyret tegner, og vær klar til at skyde igen. Hvis man er i tvivl om, der skal 

afgives yderligere skud, bør man hurtig spørge stalkeren om man skal skyde igen. Vær opmærksom på at en anskudt 

hjort (afhængig af hvor tæt på hjerte/lunge/lever regionen den er ramt) kan være umulig at finde igen, da den kan løbe 

langt, og hurtig være ude af syne over det næste bakkedrag. 

 
Mødetidspunkt med stalkeren m.m. under hele jagten  

Generelt mødes man på samme tidspunkt og sted hver dag (ca. Kl. 09:00) – hvis der er ændringer til dette, vil stalkeren 

normalt underrette jagtgæsten. For en sikkerheds skyld bør man altid selv sikre sig at man kender mødested og 

tidspunkt forud for hver jagtdag. Afhængig af jagtheld m.v., kan jagtdagen strække sig fra morgen til sidst på 

eftermiddagen eller tidlig aften.  

 
Information om anvendelse lyddæmpere 

Vi har modtaget en henvendelse fra flere skotske stalkere om at viderebringe deres ønske om, at riffeljægere, så vidt 

muligt, vil være så venlige at medbringe en riffel som har monteret med en lyddæmper.  

Der er 2 væsentligt årsager hertil:  

1) Den sundhedsmæssige årsag som har indflydelse på det meget belastende tryk på ørets trommehinde ved 

skudafgivelse på tæt hold, som mange skotske stalkere igennem årene har måtte lægge øre til. 

 Dette forhold har bl.a. været en af grundene til at man i Danmark (og andre EU-lande) fra politisk hold har fået lov til at 

benytte lyddæmper.  

2) Fra et jagtligt synspunkt et det helt klart at brugen af en god lyddæmper generelt ikke forstyrrer hjortevildtet i samme 

grad, som hvis man ikke benytter lyddæmper. Dette kan bl.a. ses under hjortejagt i bjergområder (højlandet) hvor store 

kronvildt rudler hurtigere falder til ro efter skudafgivelse, bl.a. på grund af en mindre ekkoeffekt som kan være voldsom i 

bjergområder.  

Ved brug af lyddæmper kan man ligeledes forøge sine skudmuligheder under eksempelvis bukkejagt i lavlandet, hvor 

det vil være nemmere at skyde relativ tæt på bebyggelse i landområder, uden at forstyrre offentligheden.  

Hvis man ikke allerede har monteret en lyddæmper, er det en forholdsvis nem, hurtig og billig operation at få det klaret 

hos sin nærmeste våbenbutik/våbensmed. 

Såfremt man har en riffel/løb, hvor man mener at man ødelægger æstetikken på riflen ved at påmontere en lyddæmper, 

kan man eventuel tilkøbe et ekstra løb til dette formål.  

Dermed kan man altid skifte til/fra brug af lyddæmper, hvor dette er formålstjenligt.  

 



 

Drikkepenge 

Vi danskere har meget svært ved at håndtere begrebet drikkepenge, da det ikke er en del af vores kultur. I stort set alle 

lande udenfor Skandinavien er drikkepenge dog en at betragte som værende en ikke uvæsentlig del af betalingen til 

ansatte i servicebranchen og herunder også i jagtbranchen. 

I England og Skotland går disse drikkepenge under betegnelsen ”tips”. For den forholdsvis lavtlønnede skytte er ”tips" 

en meget vigtig ekstra indtægt og samtidig også en påskønnelse af et veludført arbejde.  

Generelt kan man sige, at det betragtes som uhøfligt overfor skytten/stalkeren, hvis man som jagtgæst ikke bidrager 

med drikkepenge i den størrelsesorden, som er beskrevet i dette kapitel.  

Den eneste acceptable grund til at undlade at betale drikkepenge er, hvis man er absolut utilfreds med skyttens virke 

og service, hvilket man i så fald selv bør orientere skytten om. 

 

Som en vejledning, kan vi anbefale, at den enkelte jagtdeltager bidrager med følgende minimusbeløb på jagterne. 

 

For nedlagt buk: anbefalet minimum GBP 25.00 pr. gennemsnits buk plus fastpris GBP 25.00 for trofæbehandling.  

Derudover vil der også være en forventning om, at man bidrager med ekstra drikkepenge, hvis man eksempelvis 

nedlægger en medaljebuk: anbefalet minimum for Bronze GBP 50.00 / Sølv 75.00 / Guld GBP 100.00 

 

For nedlagt hjort kan vi anbefale, at der for almindelig gennemsnits højlands hjortetrofæ, gives minimum GBP 50.00 

pr. hjort samt yderligere fastpris på GBP 35.00 for trofæbehandling. Skulle man være så heldig at nedlægge 

eksempelvis en stor højlandshjort (herunder 12-endere eller lignende) anbefaler vi, at der gives minimum GBP100.00 

pr. hjort. Hvis man ellers har haft en fantastisk jagtdag, og hvor der er eksempelvis skudt forbi til hjort, vil det også være 

normalt at give stalkeren en drikkeskilling. 

 

På hundyrsjagt anbefales minimum GBP 30.00 pr. jæger pr. dag ved jagtføring 1:1. Hvis man deler en stalker 2:1, 

betaler hver deltager GBP 20.00 til skytten 

 

For due- og kaninarrangementer GBP 25.00 pr. dag (afhængig af hvor mange deltagere og skytter der medvirker), 

GBP 30.00 ved øvrige småvildtjagtarrangementer (herunder roughshooting) og GBP 40-60,- på drivjagter. 

Hvis man eksempelvis på et småvildtjagtarrangement nedlægger betydelig mere vildt end det antal, som er inkluderet i 

arrangementet eller som er normen, bør man naturligvis også honorere skytten med ekstra drikkepenge. 

Ved betaling af drikkepenge på et småvildtjagtarrangement er der tradition for, at gruppen samlet betaler overjægeren 

(headkeeperen) eller jagtlederen efter endt jagtdag. Denne fordeler så beløbet på behørig vis til øvrige medhjælpere. 

 
HUSK - hvis hjorten skal på flyet hjem til Danmark 

Husk at medbringe ca. 20 stk. af 12-15 cm vandslange til at påsætte de spidse gevirsprodser. Hjortetrofæer skal man 

selv medbringe med fly eller anden transportmiddel som er benyttet til jagtlandet. 

 

Såfremt man har lejet riffel afregnes denne også kontant og direkte med stalkeren sammen med forbrug af ammunition. 

Prisen på riffelleje kan variere fra jagtområde til jagtområde. Eksempelvis koster riffelleje på Glenfiddich/Cabrach Estate 

£35.00 pr. dag, og på andre af Scotsport’s hjorterevirer koster riffelleje £25.00 pr. dag + ammo.  

 

Det kan anbefales at man selv medbringer riffel til jagt på skotsk højlandshjort, da man generelt er mere fortrolig med 

sin egen riffel og speciel til store skudafstande.  

 
Nedpakning af trofæer 

Medmindre andet er aftalt med Scotsport, hjælper man selv med til at nedpakke sine trofæer den sidste aften inden 

afrejse eller tidlig morgen på afrejsedagen. Hvis man er indkvarteret på andensteds end Learney House (hotel eller 

lignende), skal man skal huske at advisere sin stalker og give ham de medbragte afskårne stykker vandslange. 
 
Trofæforsendelse til Danmark 

Efter alt at dømme vil det i 2018 være muligt at få trofæerne hjemsendt med kurerer i løbet af november eller december 

måned. Mere konkret info herom, når tiden nærmer sig. Prise pr. hjort cirka kr. 400,- til kr. 500,- 

 
Knæk & bræk 

Jelling Jagtrejser & Scotsport.dk 


