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Kære Jagtgæst, 

Information og betingelser vedrørende Jagt i County Cork and Kerry, Ireland 

 

Jagten: 
Når det kommer til jagt på sikavildt er det vigtigt at pointere, at der ikke er nogen sammenligning mellem at 
jage sika i Irland og skyde en dansk sommerbuk, ligesom det heller ikke på nogen måde minder om jagt på 
dyr i hegn mv. Der er tale om vilde dyr, der lever i en barsk, men meget smuk natur. 
Jagten kan være krævende, og en god kondition er en fordel. Vi vil dog søge at tilpasse jagten til den enkelte 
jægers formåen, så er du kun lidt mobil, eller har du et handicap, så spørg og vi finder altid en løsning! 

 
Sika kaldes det sorte fantom/spøgelse på grund af dets skyhed og skjulte levevis.  
Sika her i Kerry/Cork, hvor vi skal jage, lever i tætte skove og jages fortrinsvis tidlig morgen og sen aften. Dog 
er brunsttiden, som falder i september – oktober og November, den bedste tid, da dyrene på det tidspunkt er 
mere aktive i dagtimerne. 
Vi jager på ca. 40.000 acers/tønder land blandet gammel og ny skov. Jagten foregår både som stalk og 
anstandsjagt samt jagt fra tårne og stige, ligesom pürsch på egen hånd er også en mulighed. 
Vi råder over meget professionelle stalkere, som har kendskab til dyrenes vaner og bevægelsesmønstre samt 
til terrænet. 
Vores stalkere sørger for at tilpasse den enkelte jagt til jægernes formåen og evt. ønsker. De er som alle irere 
meget lune og hyggelige at jage sammen med, og de vil gøre alt for at finde de bedste trofæer til deres 
jægere.  
Hvis man ønsker det, er der mulighed for også at jage vilde geder i bjergene nær kysten.  
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Det er en spændende og til tider krævende jagt – også her vil vi sørge for at den enkelte jæger får en god 
oplevelse og et fint trofæ. 
Natjagt på ræve og kaniner er også muligt, og kan både bestilles på forhånd eller aftales direkte på stedet. 
Kragejagt kan også arrangeres. 
 
Se diverse forslag til jagt pakker på efterfølgende sider…. 

Outfitteren: 
Niels Nielsen er dansk og ejer af Irish Deer Hunting. Niels er 60 år og har været jæger siden han var 14 år 
gammel. Niels har boet i Irland i 6 år sammen med sin Irske kæreste. Niels har tilknyttet en stald af dygtige  
lokale stalkere, som kender hvert et hjørne af reviret og vildtets vaner. 
Målet er at give gæsterne en total oplevelse. Ikke blot at få et flot trofæ men også en natur oplevelse der giver 
den Irske feber.  
Den Irske feber betyder at man MÅ tilbage.! Kombinationen af den Irske gæstfrihed, hyggelige pubs, høje 
bjerge og jagten giver mulighed for den ultimative jagt (rejse) oplevelse. 
Ud over jagt driver Niels et lille enmandsfirma der udfører Home hjemmeservice og vedligeholdelse. 
 

Området. 
Indkvartering foregår på B&B i byen Kenmare, som ligger i smukt i bunden af Kenmare Bay. Byen Killarney og 
Killarney National park ligger ca 35 min. kørsel fra Kenmare.  
B&B er hyggeligt, og værterne sørger for, at alle får et hyggeligt ophold. Maden, der serveres er god solid og 
typisk for det irske køkken. I Kenmare kan der nogle aftener være livemusik i de forskellige pubs.  

County Kerry og West Cork er meget besøgte turistmål. Dette, på grund af den utrolig smukke natur og de 
hyggelige små byer – man siger, at hele Irland er samlet i County Kerry. 
 

Praktisk: 
Ankomst Dublin søndag med SAS morgenfly fra KBH.  
Jagt morgen og aften mandag, tirsdag, onsdag og evt. Torsdag med hjemrejse torsdag eller fredag med 
aftenfly SAS fra Dublin. 
SAS er bare en anbefaling, da de er de nemmeste at rejse med, når det kommer til våben. Det koster ca. 450 
kroner at transportere våben tur/retur med SAS – men husk at gemme kvittering for betalt våbentransport til 
retur indtjekning i Dublin – ellers kan du risikere, at komme til at betale en gang til ved hjemtransporten. 
 
Norwegian er også en mulighed, mens Ryan og Aer Lingus ikke medtager våben. 

Et godt råd er at tage et aften fly hjem. Det tager tid at køre fra Kerry til Dublin + tid i lufthavn aflevere bil mm. 
Min. 7½ - 8 timer i alt. 
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Transport til reviret 
Kenmare ligger ca. 4,5 - 5 timers kørsel fra Dublin lufthavn. Der køres over Cork . 

Så det er nødvendigt at leje en bil ved ankomst til Dublin, og det er en god ide at have indskrevet 2 førere til 
bilen.  
Jelling Jagtrejser har en aftale med biludlejningsfirmaet HERTZ, så vi lejer en passende bil til dig forud for 
arrangementet, hvis du ønsker det. 
 
Det er også muligt at flyve til Cork eller Kerry Lufthavn fra forskellige destinationer i Europa. Hvis det er et 
ønske kan transfer fra og til Cork eller Kerry lufthavn arrangeres.  
Der er også mulighed for bus til Cork direkte fra Dublin lufthavn. Bussen er et billigt alternativ (30 Euro retur)  
Taxi fra Cork lufthavn til Kenmare er ca 120 – 150 Euro enkelt tur. 
 
Tilladelser 
Med hensyn til tilladelser tager det minimum 8 uger at få både Stalking permission og Gun licence igennem til 
godkendelse. Det er således nødvendigt at bestille rejsen i god tid. 

Alle tilladelser skal bæres under jagten, og der kræves dansk jagttegn/forsikring samt EU våbenpas. Det 
originale EU våbenpas skal fremsendes for godkendelse af våben. 

Udrustning 
Det er MEGET vigtigt at den enkelte jæger kender sin ammunitions formåen, da der kan forekomme lange 
skud på 200-250 m. Kendskab til ballistikken på det kaliber og den ammunition man anvender er vital.  
Vi anbefaler en ammunition med 0 på 200 yds og en kuglebane på ca. 1,5 inch (4 cm) over på 100 yds. 100 
yds = ca. 91 meter – men, dette er altså ikke et krav, men blot en anbefaling. 
Riffel min. Kaliber 6,5 x 55. Indskudt på min. 100 m. MAX kaliber i Irland er 7,62 mm 
Højest tilladte kaliber er 308W - 30.06 = kaliber 7,62 mm. OBS: 300 win mag er uønsket. 
Ønsker man ikke at medbringe våben kan disse lejes på stedet. Det kræver også irsk våbentilladelse, men 
ikke fremsendelse af våbenpas. 
En god og stærk lystransmitterende håndkikkert med op til 8 til 12 gange forstørrelse er ”et must” for stalking 
af sika, og man kan med fordel medbringe range finder/afstandsmåler 
 
Beklædning …  
Gode gummistøvler eller goretex vandre/jagt støvler.   
Bruger du pürschstøvler er gatters en god ide. 
Vind- og vandtæt jakke eller en regnjakke.  
Gode regnbukser. Gerne med mulighed for at lyne op, så de kan tages af og på uden at skulle tage støvler af. 
Hat eller cape, eller bare en varm strikket hue. 
En lille rygsæk 25 - 30 ltr.  
En SKARP jagt kniv. 
Godt at have med … 

Ekstra jagt bukser. Det er ikke en fordel at have for tykke/varme bukser med. Hellere et par lange underbukser 

under. De tynde tørrer hurtigere. Selvfølgelig er Goretex bukser okay (men de er varme at bevæge sig i). 

http://www.jellingjagtrejser.dk/
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Fleece jakke/trøje så i kan tage af eller på efter som temperaturen stiger eller falder. 

Fiber undertøj der hurtigt kan vaskes og tørres. 

Myggebalsam. Myggenet til ansigtet 

Handsker. De hvor man kan have fingre fri er gode. 

Rejse vaske pulver eller creme. Der er vaske mulighed på B&B 

Halstørklæde, maske eller hætte. 

 

Konservator 

Hvis man ønsker det, kan man få trofæerne behandlet og sendt hjem. Vi anbefaler at lade konservatoren 

sende jeres trofæer, da de så er forsikrede. Der er tale om en meget professionel konservator, som er 

anerkendt i Europa. Specielle ønsker vedrørende trofæer kan aftales direkte med konservatoren som bor ca. 1 

times kørsel fra området, hvor vi jager. 

Generelle betingelser. 
Jelling Jagtrejsers generelle rejsebetingelser vil være gældende. 
 
Først når depositum er indgået på jelling Jagtrejsers konto er booking 100 % endelig. 

Ved booking af jagten gøres der opmærksom på ekspeditionstiden for tilladelser – forvent, at du skal undvære 
dit EU-våbenpas i cirka 8 til 9 uger. Sørg derfor for at få dette klaret så snart du kan finde den tid.  
OBS: I sommerferien kan dette tage endnu længere tid. 

Jelling Jagtrejser & Irish Deer Hunting frasiger sig enhvert ansvar for tilladelser der ikke er kommet retur på 
grund af for sent fremsendte EU våbenpas og ansøgninger. 

Vi ser frem til at give vores kunder/medjægere en god oplevelse både jagtligt og naturmæssigt – og har man 
specielle ønsker, finder vi en løsning! 
 
Med venlig hilsen 

JELLING JGTREJSER 

Kasper T. Andersen 
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Prisliste for Sika-jagt i Kerry 2019 
Alle priser er baseret på grupper af 2 - 4 eller 6 jægere. 

Priser er pr. jæger og alle priser er inklusiv Irsk moms. 

Der er tale om jagt med stalking og anstand. 

 

Pakke 1 – Sika hjorte fra uge 37 til 44  

3 dages jagt på hverdage, 2 outings pr. dag inkl. 1 Sikahjort uanset størrelse, Jagtføring 2:1, Jagtlicens, 

Stalking Permit. 

Jagtforsikring og gratis transport i jagtområdet. 

4 x Bed and Breakfast i delt dobbeltværelser med morgen og aftensmad 

Pris pr. jæger      DKK 12.995,-   

Evt. ekstra jagt og opholdsdage               DKK   2.350,- 

Evt. ekstra hjort uanset størrelse   DKK   4.800,-  

Evt. vildged uanset størrelse   DKK   5.000,- 

Tillæg ved jagtføring 1:1 pr dag    DKK   1.300,-  

 

Pakke 2 - sikahjorte og sikahinder fra uge 44 til 47 

3 dages jagt på hverdage, 2 outings pr. dag inkl. 1 Sika hjort uanset størrelse,   

fri afskydning af hinder Jagtføring 2:1, Jagtlicens, Stalking Permin. 

Jagtforsikring og Gratis transport i jagtområdet. 

4 x Bed and Breakfast i delt dobbeltværelser med morgen og aftensmad 

Pris pr. jæger                 DKK  12.995,- 

Evt. ekstra jagt og opholdsdage               DKK   2.350,- 

Evt. ekstra hjort uanset størrelse   DKK   4.800,-  

Evt. vildged uanset størrelse   DKK   5.000,- 

Tillæg ved jagtføring 1:1 pr dag    DKK   1.300,- 

_________________________________________________________ 

Pakke 3 - sikahinder februar 2020 

3 dages jagt på hverdage, 2 outings pr. dag inkl , Jagtføring 2:1, Jagtlicens, Stalking Permit. 

Jagtforsikring og Gratis transport i jagtområdet. 

4 x Bed and Breakfast i delt dobbeltværelser med morgen og aftensmad 

Pris pr. jæger     DDK  10.900,- 

Tillæg ved jagtføring 1:1 pr dag    DKK    1.300,- 
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Ikke inkluderet i prisen – med mindre der er tale om pakkerne 1 til 3 : 

Fly, og bil leje her kan være store sæsonudsving – forhør hos Jelling Rejser, som sørger for alt det praktiske 

omkring indskrivning af dit jagtvåben i flybillettens PNR etc.  

Prisen på lejebil vil afhænge af bilen størrelse, automatgear etc. 

Sika: Trofæ- og afskydningsafgift: 

● Hind og kalv:    DKK    750,- 

● Spidshjort:    DKK 1.125,- 

● 4 ender                 DKK 3.050,- 

● 5/6 ender hjort:    DKK 5.400,- 

● 7/8 ender hjort:    DKK 7.050,- 

● 10 ender hjort:    DKK 9.000,- 

Vildged uanset størrelse:   DKK 5.700,- 
 
Fast pris på Sika hjorte kan evt. aftales. 

Øvrige omkostninger og betingelser 

– herunder trofæ behandling –  

Kødødelæggelse:     €          100,-   (Betales direkte til outfitter) 

Jagtføring 1:1 pr jagtdag     DKK 1.410,-  

Tillæg enkeltværelse singlroom pr. overnatning  DKK    150,-    

Firearms License:                 DKK    600,- 

Evt. Leje af riffel                              DKK    285,- 

Ammunition pr. stk                 DKK      30,- 

Ekstra jagtdag inkl. B&B     DKK  2.350,-    

Ledsager (ikke deltagende jæger)    DKK     900,-  . 

Ledsager som er med på jagt pr. jagtdag   DKK  1.500,-  

Ansvarsforsikring     DKK     750,- 

Drikkepenge – forslag pr. jagtdage    €            35,-  (Betales direkte til stalkerne) 

OBS - Hjorte/hinder/kalve og ydelser bestilt på stedet afregnes kontant i Euro. – OBS 

Nedenstående omkostninger betales direkte og kontant til Irish Deer Hunting 

Afkogning – Sika 60 Euro / Goat    € 85,- 

Evt. Skinning klar til skuldermontering   € 20,- 

Levering af Sika eller Goat til Taxidermy pr. trofæ € 30,- 

http://www.jellingjagtrejser.dk/
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Forventet konservatorpris (forbehold) 

Skuldermontering Sika                 € 490,- 

Skuldermontering Vildged   € 540,- 

Split og saltning klar til forsendelse   € 150,- 

Forsendelse af trofæer med vægt indtil til 20 kg  

inklusiv kasse, forsikret – anslået pris   € 120,-  

Man vil forsøge at samle trofæer i kasser så transportudgifter reduceres. Regn med 6 mdr for montering.  

Ved arbejde udført af konservator Kurt Ecker aftales og afregnes dette direkte med konservatoren.  

Kurt Ecker udfører fra og med sæsonen 2015 kun skuldermontering. 

Der betales et forskud på minimum 200 Euro kontant til Irish Deer Hunting for monteringer hos Kurt. 

Afkogning af trofæer udføres lokalt af Irish Deer Hunting og afregnes kontant. Trofæer eftersendes og 

modtager betaler pakning og fragt. 

OBS: Alle priser fra konservator er priser dags dato.  

Evt. Prisjusteringer fra konservatorens side kan hverken Jelling Jagtrejser eller Irish Deer Hunting gøres 

ansvarlig for. 

 

Rejse og kørsels oplysninger og lidt praktisk info. 

Når I har fået jeres bil i Dublin kører i sikkert efter GPS. Men når i forlader lufthavnen kører i ”all rutes” for 

senere at komme på M50 videre til N7 som forbinder til M7. M7 deler senere ud til M8 som er motorvejen til 

Cork. Det er vigtigt at sætte satnav til ”via Cork” da det sparer mere end 1 times transport tid. 

Køretiden fra Dublin til B&B i Kenmare er 4,5 til 5 timer. 

Der er ikke nogen raste pladser på motorvejen mellem Dublin og Cork. Hvis i ønsker at spise er der 2 

tankstationer lige i udkanten af Dublin. De kommer lige efter restaurant på venstre side med stråtag. 

 

HUSK at der køres i venstre side. Det er en god ide at få en bil med automatgear. Ford Galaxy passer lige til 4 

jægere + udstyr. Book 2 førere på bilen det er godt at kunne skiftes. 

Der er 3 gange road tax på vejen til Cork. Det første er ved foto og afregnes normalt via nettet samme aften. 

Hvis i ikke betaler så får bil udlejnings firmaet en regning som så lægger det på jeres regning + omkostninger 

(tjek med dem).  Derefter er der 2 hvor der betales kontant 1,90 Euro. Man kan ikke betale med kreditkort. 

Efter Cork køres der af hovedvejen mod Killarney. Når man har passeret grænsen mellem Cork of Kerry 

County skal man efter nogle kilometer dreje til venstre mod Kenmare.  
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Det anbefales at passe på og sætte farten efter forholdene og ikke at forsøge at køre om kap med Irlænderne. 

Nyd den smukke natur som på steder også vil være de områder hvor i senere skal jage. 

Irland er ikke som Danmark et pengeløst 

samfund. Meget betales kontant. Derfor 

anbefales det at medbringe det beløb man 

forventer at bruge i kontanter. Der er hæve 

automater i Kenmare. 

Forbrug af drikke varer på B&B betales 

kontant. Konsevator depositum betales 

kontant. Ekstra hjorte mv. betales kontant. 

SÅ husk euro.  

Mobil dækning i området hvor i bor og går 

på jagt er til tider meget dårlig. 

Det giver så mulighed for at mobil afstresse for dem der til daglig er hængt op på deres telefon. B&B har Wi-Fi 

så i kan linke op der. Husk at stikkontakter i Irland ikke er de samme som i DK 

Sikkerhed. 

Som det nok er de fleste bekendt så har Irland en fortid med mange uroligheder oppe i den nordlige del af 

Irland. Der er nu sluttet fred. Men det betyder ikke at man bare kan bevæge sig rundt med våben som det 

passer en 

Det anbefales på det kraftigste at man er ”ydmyg” med hensyn til omgang med våben. Vis ikke på nogen 

måde at i har våben i bilen. Det er også en god ide at medbringe ”civilt” tøj så man ikke ligner en jæger der er 

på pürsch når man er på pub eller på andre offentlige steder. 

Under opholdet SKAL alle våben være i aflåst våbenskab, når de ikke er i brug til jagt.  Det er ikke 

usandsynligt at den lokale politimand kommer forbi og hilser på. 

Kontakt telefon I Irland - Outfitter: 00353 871952506 

B&B/mødested:  http://hawthornhousekenmare.com 

Når der vælges Kenmare på GPS´en vil man køre ind i byen med golfbanen på venstre side. Derefter en 

rundkørsel. Kør lige igennem og passer Garda Stationen på venstre side og Hawthorne B&B kommer lige efter 

inden næste rundkørsel. 

 

Kør forsigtigt! 
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