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KÆRE JÆGER
  
Det er en stor glæde at byde dig velkommen til Jelling Jagtrejser og 
Scotsport’s korte præsentation af vores jagtrejseprogram.

Jelling Jagtrejser tilbyder jagt på ikke mindre end fem kontinenter. Vi har selv 
testet alle vore revirer – vi kender hver en detalje – det er derfor vi kan gøre 
en forskel, når du skal vælge din næste jagtrejse!

Med eget kontor i Skotland, tilbyder Scotsport et stort program af kvalitetsjagt 
i hele UK og Irland. 

På de næste sider finder du et spændende udklip af vores mange jagtrejse-
tilbud, der primært fremstår som ”appetitvækkere”, og hvor priseksempler på 
hvert enkelt tilbud findes i det lille sort/hvide indstik. 

Til hvert af disse tilbud er der lavet et mere detaljeret brochuremateriale, som 
du er velkommen til at rekvirere hos os – eller du kan udskrive det under hver 
enkelt destination på vores respektive hjemmesider: www.jellingjagtrejser.dk 
og www.scotsport.dk

Vi ser frem til at høre fra dig, og vi vil gøre vores yderste for at indfri dine 
forventninger, så din jagtrejse bliver en god og spændende jagt- og natur- 
oplevelse.

HUSK!
Du er altid velkommen til en uforpligtende jagtsnak og en kop kaffe.

Med jægerhilsen 

Alf Sørensen & Kasper T. Andersen



ENGLAND 
1. Muntjac og kinesisk vandrådyr
September til marts
Kvalitetsjagt hos en af Englands største kapaciteter 
inden for jagten på de spændende muntjac og chinese 
waterdeer. Jagten foregår på mere end 3500 ha i  
Cambridgeshire med indkvartering på hyggelig hotel/
guest house i nærhed af jagtområdet. Trofæafgifter af-
regnes direkte med jagtlederen i henhold til prisliste. Der 
jages primært fra slutningen af september til primo april.

SKOTLAND 
2. Bukkejagt 
Royal Deeside Estates
April til august
Bukkejagt på Scotsport’s kendte godser, der omfatter 
20.000 ha i det naturskønne Royal Deeside, Aberdeen- 
shire, og med en årlig afskydning af mere end 130 buk-
ke, heraf 10-12% i medaljeklasse. Der kan deltage op til 
6 jægere i samme periode med en forventet afskydning 
af gennemsnitlig 1 buk pr. jæger pr. dag eller 3-5 bukke 
under 3-5 dages jagt 1:1. Man kan selv vælge antal jagt- 
og opholdsdage. Indkvarteringen foregår på Scotsport’s 
eget jagtslot Learney House, der er beliggende i pragt-
fulde naturomgivelser med storslået udsigt over høj- 
landet kun 35 km fra Aberdeen lufthavn. 

Ideel for familie ferie. Trofæafgifter afregnes direkte med 
Scotsport og i henhold til prisliste. Se fotos og film fra 
bukkejagten i Royal Deeside på Scotsport’s eller Jelling 
Jagtrejsers hjemmeside! 

3. Bukkejagt  
Strathmore Estate (Glamis Castle)
April til august 
Strathmore Estate hører til blandt de bedste og mest 
velkendte bukkerevirer i Skotland beliggende kun 14 
km nord for Dundee i Østskotland. Der nedlægges årligt 
omkring 30-35 bukke, hvoraf 20-25% er i medaljeklasse. 
Der er tilknyttet 2 stalkere til godset, hvor op til 4 jægere 
kan jage i samme periode 2:1, med en forventet afskyd-
ning af gennemsnitlig 1 buk pr. jæger pr. dag 1:1. 
Man kan vælge mellem 3-4 dages jagt. Trofæafgifter 
afregnes til Scotsport i henhold til prisliste. Indkvartering 
foregår på hyggelig hotel i landsbyen Glamis, der er 
beliggende midt på godsets arealer. Se fotos og film fra 
bukkejagten på Strathmore Estate på Scotsport’s eller 
Jelling Jagtrejsers hjemmeside!

 WWW.SCOTSPORT.DK
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4. Bukkejagt
Invercauld & Glencally Estates  
(Hill bukke)
Begyndelsen af juni til ultimo juli
Udfordrende jagt på ”hill bukke” i storslåede bjergområ-
der i det vestlige Royal Deeside kun 90 km fra Aberdeen 
lufthavn. Jagten på buk, der i sin form minder meget om 
jagt på højlandshjort, er speciel tilegnet jægeren som 
sætter naturoplevelsen højere end trofæstørrelsen. Der 
er tilknyttet 3 stalkere til bjergjagten, og op til 4 jægere 
kan jage i samme periode 2:1 eller 1:1, med en forventet 
afskydning af 2-3 bukke pr. jæger under 3 dages jagt. 
Der er fastpris på bukke, uanset størrelse.

5. Højlandshjort 
Royal Deeside &  
Aberdeenshire Estates
September til 20. oktober
Vores store jagtprogram på højlandskronhjort i Nordøst 
Skotland tager udgangspunkt i godserne Glenfiddich - 
Invercauld - Finzean og Glenmuick Estates, der sam-
menlagt omfatter mere end 75.000 ha, hvor der årligt 
nedlægges flere end 200 hjorte. Der kan deltage op til 

8 jægere i samme periode 2:1 med en afskydning af 
2-3 hjorte pr. jæger. Indkvarteringen foregår i pragtfulde 
omgivelser bl.a. på jagtslottet Learney House med egen 
forplejning. Samtlige godser ligger indenfor 1 times 
kørsel fra Learney House og Aberdeen lufthavn. 
Se fotos og film fra hjortejagt i Aberdeenshire på 
Scotsport’s eller Jelling Jagtrejsers hjemmeside!

6. Højlandshjort
Glencally Estate
September til 20. oktober
Hjortejagt i Angus bjergene i storslået natur og med 
mange stærke højlandshjorte. Glencally Estate omfatter 
mere end 4.000 ha af storslået højland. Her nedlægges 
årligt flere end 50 hjorte af generel god trofæ kvalitet. 

Der er tilknyttet 1 stalker til godset der i princippet kan 
medtage op til 3 jægere i samme periode 2:1 eller 3:1. 
På Glencally Estate jages der primært over 3 dage med 
en forventet afskydning af 2 hjorte pr. jæger. Det er også 
muligt at bestille 5-6 dages jagt med en forventet afskyd-
ning af 6-8 hjorte pr. gruppe. Indkvartering foregår på et 
lille hyggelig hotel/guest house i landsbyen Kirkton of 
Glenisla, der er beliggende kun 10 km fra jagtområdet. 
Indkvarteringen inkluderer morgenmad.



7. Højlandshjort
Glenavon Estate
September til 20. oktober
Dette 20.000 ha store gods er beliggende i den vestlige 
del af Grampian Højlandet ved Tomintoul, der er Storbri-
tanniens højest beliggende landsby. Der er knyttet 3 stal-
kere til hjortejagten, hvor der årligt nedlægges omkring 
40 kronhjorte. Der kan deltage op til 6 jægere i samme 
periode med en forventet afskydning af 2 hjorte pr. jæger 
under 4-6 dages jagt. Indkvarteringen foregår på lokalt 
hotel med morgenmad eller feriehus på egen forplejning.

8. Hundyrjagt Glenfiddich
Glencally/Auchavan & 
Glenavon Estates
21. oktober til februar
Spændende riffeljagt på kronhind og kalv for jægeren, 
som foretrækker at opleve højlandsjagt i storslået natur, 
uden nødvendigvis at skulle hjembringe et trofæ. Jagten 

minder i sin form meget om jagten på kronhjort, blot med 
den forskel, at der ikke betales afgift for nedlagte hundyr. 
For at få det fulde udbytte af jagten, kan det anbefales, 
at man er i rimelig god kondition og ligeledes er fortrolig 
med at skyde på op til 200 meters afstand.
Indkvarteringen kan foregå enten på et hyggeligt hotel 
med morgenmad eller på jagtslottet Learney House med 
egen forplejning.

9. Kombinationsjagt på hind/kalv og 
småvildtjagt (Rough Shooting) 
21. oktober til slut januar
Dette spændende jagtarrangement er for jægeren, som 
ønsker at kombinere både riffel- og haglbøssejagt. Der 
kræves minimum 4 deltagere til denne type arrange-
ment. Gruppen kan selv bestemme fordelingen af antal 
dage på henholdsvis hundyr og småvildtjagt. Jagten 
foregår på Scotsport’s velkendte revirer i Aberdeens-
hire, der alle er beliggende indenfor ca. 1 times kørsel 
fra jagtslottet Learney House. Bedste tidspunkt fra 21. 
oktober til midten af december.

10. Småvildtjagt  
(Rough Shooting), 4-6 jægere
21. oktober til slutningen af januar
Rough Shooting er en rigtig hyggelig jagtform i gode 
venners lag. Scotsport kan tilbyde kvalitets haglbøsse-
jagt på nogle af de absolut bedste småvildtjagtgodser i 
Nordøst Skotland. Jagten drives som walking up krydret 
med små drev på fasaner, agerhøns, snepper, ænder, 
duer, kaniner og harer. Gennemsnitlig skydes der mel-
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lem 40-60 stk. vildt pr. dag eller 8-10 stk. vildt pr. jæger 
pr. dag. Der kan i visse perioder også arrangeres aften-
træk på ænder. Der kan i visse perioder også arrangeres 
aftentræk på ænder, såvel så man også kan tilvælge en 
kaninjagtdag med brug af fritter. Jagtgruppen kan selv 
vælge antal jagt- og opholdsdage.
Indkvarteringen foregår på jagtslottet Learney House, 
der er centralt beliggende i storslået natur indenfor 1 
times kørsel fra samtlige småvildtjagtområder.

11. Grousejagt, 3-6 jægere
August til midten af september
Fantastisk spændende fuglejagt på de skotske lyng- 
sletter for den inkarnerede haglbøssejæger. En helt unik 
jagtoplevelse på en fugleart, som kun findes i Skotland. 
Jagten drives enten for stående hunde eller som walking 
up med springer spaniels, alt afhængig af jagtgruppens 
størrelse og ønsker samt jagtperiode. Der nedlægges 
mellem 20-40 fugle pr. gruppe pr. jagtdag.
Indkvartering foregår på jagtslottet Learney House i 
Royal Deeside med egen forplejning.

12. Sikahjort/hind/rough shooting 
Hearthstane Estate
Slutningen af September – Januar
Det 7000 hektar store Hearthstane Estate er beliggende 
ca. 70 km syd for Edinburgh lufthavn og i nærheden af 
byen Peebles i det naturskønne Borders.
Der findes blandt andet store kuperede plantage områ-
der hvor man finder en af Skotland’s stærkeste sikavildt 
bestande.
Vi kan tilbyde både individuel jagt på Sikahjort samt jagt 
på sika hinder og kalve for grupper på op til 6 deltagere. 
Hundyrjagten kan også kombineres med småvildtjagt 
(rough shooting) fra 21 oktobertil slutningen af januar. 
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IRLAND 
13. Sneppejagt, 2-8 jægere
Slutningen af november til 31. januar
County Kerry i det sydvestlige Irland har altid været 
kendt for sin store bestand af snepper i vinterhalvåret. 
Jagten drives både med stående og stødende hunde, 
og typisk er der tilknyttet 1 hundefører pr. 2 jægere. 
Ligeledes kan jagten på snepper også kombineres med 
bekkasinjagt. Den enkelte jagtgruppe kan selv vælge 
antal jagt og opholdsdage.
Som udgangspunkt foregår indkvarteringen i et dejligt 
feriehus med egen forplejning, men indkvarterings- 
formen kan også opgraderes til hotel eller guesthouse 
med morgen- og aftensmad.

14. Sikahjort/vildged, 1-8 jægere
Midten af september til 
slutningen af oktober
Spændende jagt på den sky sikahjort. Her er også  
mulighed for at jage vildged. Mere end 20.000 ha natur-
skønt blandingsterræn i det sydvestlige Irland. 
Reviret er bestående af både mindre bjergområder 

og lavlandsområder med skove og langstrakte mose-
områder. Her findes en af Irlands største bestande af 
sikavildt, og der nedlægges i området mere end 100 
sikahjorte årligt. Jagten foregår både som pürsch og 
anstandsjagt med en forventet afskydning af 2 sikahjorte 
pr. jæger under 3-4 dages jagt. Trofæafgifter, udover det 
som måtte være inkluderet i arrangementet, afregnes 
direkte til jagtlederen.
Indkvarteringen kan foregå enten i dejligt feriehus med 
egen forplejning eller ophold på guest house med 
morgen og aftensmad. Der vil også være mulighed for at 
opgradere til 4-stjernet hotel.
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JELLING JAGTREJSER OG SCOTSPORT
tlf. +45 7587 2344 - info@jellingrejser.dk / info@scotsport.dk

www.jellingrejser.dk / www.scotsport.dk


