
Greenburn Hunting, 
SKOTLAND

Højlandshjort og Sika 

Hundyrjagt og Roughshooting / småvildt 

Kombinationsjagt - hinder, kalve og småvildt



Vel kan det skotske landskab og klima være troldsk som kun få, 
hvor landskabet det ene øjeblik er smilende og solrigt, det næste 
mørkt, koldt og truende, men hvilket jagtland!
Dette er Europas sidste uberørte vildnis bestående af dramatiske 
bjerge, frodige dalstrøg og små isolerede landsbyer, hvor livsryt-
men er ”fra før verden gik af lave”. 
Skotland er vildt og vidunderligt. Hver eneste plet på kortet er et 
fortryllende eventyr med romantiske borge, slotte og minder fra 

en stormfuld fortid, hvor sækkepiber, et uhyre i en sø, whisky og 
mænd i skørter er andet end smarte reklametricks for turisternes 
skyld. 
Her er samlet en verden af naturscenerier, som ikke findes andre 
steder – her er jagt for naturnydere! 

Med jægerhilsen 
Kasper T. Andersen
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JAGTREJSER  
Greenburn Hunting, Sutherland

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44

Man siger om Skotland: ”Man kan opleve samtlige fire årstider inden frokost, 
at der kun findes tre slags vejrlig; det regner, det begynder lige straks at regne, 
det har lige regnet !”
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HØJLANDSHJORT
- midt sept. til 20. okt. 

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44

HJORTEJAGT I DET SKOTSKE HØJLAND  
– MIDT SEPT. TIL 20. OKT. 
Jagten på den skotske højlandshjort må betragtes som eneståen-
de, både hvad angår jagtformen samt spændings- og natur- 
oplevelsen. Speciel højlandshjortens brunstperiode, der normalt 
begynder i slutningen af september, kan tage pusten fra selv den 
mest velbevandrede riffeljæger. 
Netop her på de lyng- og græsklædte ”hede-sletter” i det skotske 
højland forstærker brunsthjortens brøl den spænding og intensi-
tet, som er svær at forklare og forstå - det skal opleves...

Jagten på kronhjort foregår primært som pürsch fra morgen til 
sidst på eftermiddagen, hvor man sammen med stalkeren afsøger 
slugter og højdedrag for jagtbare hjorte. Den normale afskyd-
ningspolitik i Skotland er, at man bestræber sig på at nedlægge 
gamle og afskudsbare dyr, som stalkeren med sin mangeårige 
erfaring og viden udpeger til jagtgæsten. 
Hjortejagt i Skotland er ikke trofæjagt, men en jagt- og naturople-
velse af de helt store. Selv om mange jægere igennem årene har 
hjembragt virkelig stærke højlandstrofæer, er det vigtigt at være 
opmærksom på, at unge 10 og 12-ender hjorte (Royales) betragtes 
som avlsdyr, og derfor normalt ikke må nedlægges. 
Ved normale vejrforhold og med normale skydefærdigheder, ned-
lægges der gennemsnitligt 1-2 hjorte pr. dag pr. stalker. 

I Greenburn Hunting revirer, som omfatter flere Estates i Suther-
land, mellem Dornoch og Lairg findes også en særdeles god 
bestand af sikavildt. Der er derfor mulighed for at nedlægge begge 
hjortearter.
Normalt sælges sikajagten ikke selvstændig, men sikahjorten kan 
være et tilkøb, sammen med eller når kronhjortene er nedlagt.

OBS. Vær opmærksom på, at i Skotland køber man retten til 
afskydning af et vist antal hjorte, og ikke et antal jagtdage. Når det 
i arrangementet inkluderede antal hjorte er nedlagt (Sika- eller 
kronhjort), betragtes jagten som afsluttet, medmindre jagtreviret 
har yderligere hjorte til afskydning i den pågældende periode.
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Rejsen foregår med fly ud af Esbjerg til Aberdeen eller fra Billund 
eller København via Amsterdam til Aberdeen eller til Inverness Air-
port. Herfra fortsættes med lejebil. Der er cirka 3½ times transport 
til indkvarteringen fra Aberdeen og cirka 1½ fra Inverness. 
Forvent prisen på flybilletten mellem DKK 2.200,- og DKK 3.500,-.
Forvent prisen på en lejebil cirka DDK 500,- til DKK 550,- pr. døgn 
afhængig af bilmodel og behov.
Forvent der vil være udgifter forbundet med at medbringe egne 
våben ombord på flyet – dette ligger udenfor Jelling Jagtrejsers 
indflydelsesområde og afhænger af, hvorfra man flyver. Dette 
betales direkte i lufthavnen.

Indkvartering Finder sted på den lokal pub ”Pittentrail Inn ”.
Stedet er totalt nyrenoveret i 2021 og har rigtig fine værelser, de 
fleste med bad og toilet direkte på værelset og ellers lige udenfor 
døren. Her er en hyggelig pub, hvor de lokale kommer til, og nyder 
en pint efter dagens dont.  

Alternativt kan vi indkvartere i et fint restaureret stenhus med 
plads til indtil 8 jægere i fire fine dobbeltværelser med tilgang til 
bad og toilet. Herforuden findes fin opholdsstue med pejs, dejligt 
spisekøkken indrettet med alle tænkelige hvidevarer fra ovn til frys 
og køl.

Helpension bestående af English Breakfast, en lille madpakke, 
samt to retter aftensmad er med i nedenstående priser. Forplejnin-
gen er både særdeles fin og rigelig.
En lokal kogekone / kok, køber ind og tilbereder måltidet for vores 
gæster (forhør nærmere hos JJR), hvis man bor i stenhuset.

PRISEN PÅ JAGT – HØJLANDSHJORT INKL.
• Indkvartering og fuld forplejning fra søndag til fredag 
• Indkvartering i delt dobbeltværelser eller mindre lejlighed
• Jagtføring / stalking 2:1 fra mandag til og med torsdag eller 

Indtil 2 hjortene er nedlagt.
• Rengøring af trofæer til hjemsendelse
Ved 2 til 3 jægere pr. person DKK 19.000,-
Ved 4 til 6 jægere pr. person DKK 18.500,-
Ved 6 til 8 jægere pr. person DKK 18.000,-

Ikke Inkl. i prisen
- Flybilletter og lejebil 
-  Våbentilladelse – DKK 550,-  

(ansøgningstid min. 12 uger) eller leje af riffel
- Hjemsendelse af trofæer
- Drikkepenge til stalker
-  Evt. ekstra sikahjort eller højlandshjort  

eller tilkøb af sikahjort DKK 6.000,-
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HINDER OG KALVE
- fra 21. oktober til 31. januar 

JAGTEN PÅ HINDER OG KALVE 
– FRA 21. OKTOBER TIL 31. JANUAR
Jagten er fuldstændig, som den forrige beskrevne for højlands-
hjorten, blot med den forskel, at hinderne jo ikke er trofæbæren-
de. Jagten er præcis lige så intens, lige så spændende og lige så 
anstrengende. 
Er du ligeglad med trofæerne, er dette absolut en mulighed for en 
stor jagtoplevelse i det skotske højland til en mindre pris.
Man bor, spiser og sover samme sted som ovenfor beskrevet. 
Det vil være muligt at nedlægge fra 2 til 6 hinder på en jagtdag. Der 
jages også her 2:1. 
Man skal huske, at det tager tid at bringe dyrene ud af jagtterrænnet!

PRISEN PÅ JAGTEN PÅ HINDER OG KALVE INKL.
• Indkvartering i delt dobbeltværelser eller  

mindre lejlighed fra søndag til torsdag
• Fuld forplejning fra ankomst til afrejse
• Jagtføring / stalking 2:1 fra mandag til og med onsdag 
Ved 2 jægere pr. pers. DKK 14.000,-
Ved 4 jægere pr. pers.  DKK 13.500,-
Ved 6 jægere pr. pers. DKK 13.000,-

Ikke Inkl. i prisen
- Flybilletter og lejebil 
- Våbentilladelse – DKK 550,- eller leje af riffel
- Drikkepenge
- Evt. ekstra jagtdag med fuld forplejning og jagtføring 2:1  
   kr. 3.600,- pr. jæger
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ROUGH SHOOTING 
- FRA SLUT OKTOBER TIL 31. JANUAR 
MINIMUM 4 JÆGERE – MAKS. 8 JÆGERE
Denne jagtform har igennem mange år været yderst populær 
blandt inkarnerede haglbøssejægere. Det er en hyggelig og 
uformel jagtform, hvor en gruppe på typisk 4-6 jægere jager med 
assistance fra revirets skytter (keepers) med hunde. Der skydes 
dels på træk, dels på op-fløj og dels på små drev. 
I det meget afvekslende terræn findes en artsrig småvildtbestand 
af bl.a.: fasaner, agerhøns, snepper, duer, bekkasiner, harer, ænder 
og til tider store mængder af gæs. 
Forekomsten af specifikke småvildtarter kan variere mellem de for-
skellige jagtområder. Normalt vil fasanerne udgøre den største del 
af paraden. Ved almindelig gode skydefærdigheder (3:1) forventes 
det, at en gruppe på  4 til 6 jægere kan nedlægge omkring 40 til 50 
stk. småvildt, eller i gennemsnit 8-10 stk. vildt pr. jæger pr. dag. 

Gruppen kan selv være med til at sammensætte det ønskede jagt-
program, og der kan arrangeres træk på gæs og ænder morgen og 
aften, hvis det ønskes.
Grundet flere hårde vintre og sygdom blandt kaninerne i Skotland i 
de senere år har der været et drastisk fald i kaninbestanden i store 
dele af landet, men vi forsøger at arrangere en dag på kaniner med 
fritter, og er vi ”heldige”, lykkes det for os. Vi skal ganske vist køre 
lidt efter det, men det må vores jægere tage i stiv arm (indtil 1½ 
times transport).

PRISEN PÅ ROUGH SHOOTING INKL.
• Indkvartering i delt dobbeltværelser eller  

mindre lejlighed fra søndag til torsdag
• Fuld forplejning fra ankomst til afrejse
• Jagt med game keepere og hunde, mandag til og med onsdag
• Transport i reviret
• Forventelig afskydning  

8 til 10 stk. vildt / pr. jæger / jagtdag (forbehold)
       

Ved 4 til 6 jægere pr. person   DKK  13.500,-
Ved 7 til 8 jægere pr. person   DKK  13.000,-

  
Ikke Inkl. i prisen
- Flybilletter og lejebil 
- Våbentilladelse – DKK 550,- eller leje af haglbøsse
- Drikkepenge
- Evt. ekstra jagtdag med jagtføring kr. 2.600,-
- Patroner cirka DKK pr. pakke á 25 stk. DKK 125,- 
-  Evt. ekstra rough shooting dag inkl. fuld forplejning 

DKK 3.600,- / pr. jæger

ROUGH SHOOTING
- fra slutningen af oktober til 31. januar 
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ROUGH SHOOTING (småvildtjagt m. haglgevær) 
- fra 21. oktober til 31. januar 

ROUGH SHOOTING (SMÅVILDTJAGT MED HAGLGEVÆR) 
KOMBINERET MED RIFFELJAGT  
PÅ HUNDYR OG KALVE
FRA 21. OKT. TIL SLUT JANUAR, 4 – 8 JÆGERE
Dette er et spændende kombinationsarrangement for jægeren, 
som både ønsker at opleve haglbøssejagt i lavlandet og riffeljagt på 
hinder og kalve i det enestående skotske højland. Vi kan sammen-
sætte et komplet haglbøsse- og riffeljagtprogram, der indeholder 
mellem 3-5 dages jagt med fordeling efter den enkelte gruppes øn-
sker. Jagt på hundyr er som udgangspunkt beregnet med jagtføring 
2:1, hvis man er en gruppe på f.eks. 4 jægere. Der er ingen afgift på 
nedlagte hundyr.
Hundyrjagten foregår primært på de samme godser/estates som 
rough shootingen, men i andre højder, så de to jagtformer ikke 
influerer på hinanden. Det forventes, at den enkelte jæger får god 
chance til i gennemsnit at nedlægge 1-2 hinder eller kalve pr. dag. 
Der er tilknyttet det antal stalkere til hundyrjagten, der er behov for. 
For at få det fulde udbytte af hundyrjagt, kan vi anbefale, at man er 
i god kondition og er fortrolig med skud på op til godt og vel 200 m.

PRISEN PÅ KOMBINATIONSJAGT INKL. 
• Indkvartering i delt dobbeltværelser eller  

mindre lejlighed fra søndag til torsdag
• Fuld forplejning fra ankomst til afrejse
• Jagtføring / stalking 2:1 fra mandag og tirsdag
• Roughshooting onsdag (dagene kan ligges efter ønske)

Ved 4 til 6 jægere pr. person   DKK  13.500,-
Ved 7 til 8 jægere pr. person   DKK  14.000,-

Ikke Inkl. i prisen
- Flybilletter og lejebil 
- Våbentilladelse – DKK 550,- eller leje af riffel / haglbøsse
- Drikkepenge
- Patroner cirka DKK pr. pakke á 25 stk. … cirka DKK 125,- 
-  Evt. ekstra jagtdag efter hundyr inkl. fuld forplejning  

med jagtføring 2:1 kr. 3.600,-
- Evt. ekstra rough shooting dag inkl. fuld forplejning kr. 3.600,-



Afprøvede jagt- og naturoplevelser af høj kvalitet
Vi ved, hvad vi sælger – vi har været der selv!

Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk 

Adelgade 43, 1 th  .  8660 Skanderborg  .  Tlf: 75 87 23 44

TILBAGEBETALING FINDER IKKE  
NØDVENDIGVIS STED
Skyder du uden at træffe, anskyder du et stykke vildt, eller har du 
et afskudsbart stykke vildt stående på acceptabel skudafstand 
med bredsiden / bladet til - altså en fair chance - din riffel klikker, 
skuddet går utidigt for dig, eller du når måske ikke indenfor en 
rimelig tidshorisont, at få afgivet dit skud.
Så kan din jagtfører med rette sige, at du haft en fair chance, men 
du udnyttede den ikke. I så fald vil der ikke finde nogen tilbagebe-
taling sted.  
Enkelte estates refunderer ikke for manglende nedlagt vildt. 
Her betragtes betalingen som en dækning af omkostningerne i 
forbindelse med jagten (ophold og forplejning, køretøjer, licenser, 
præparation, jagtguider etc.). 
Man anser trofæerne som en ekstra bonus for jagtgæsten oveni de 
oplevelser, jagtgæsten har betalt for.
Hvis din fysiske form forhindrer, at jagten i praksis umulig- 
gøres eller besværliggøres, finder refundering i almindelighed 
ikke sted.
Greenburn Hunting refunderer DKK 4.000,-  
ved manglende nedlagt hjort, hvis chancen ikke har været der.

VEJRLIG
Vores jagtgæster jager nu og da under ekstreme klimatiske 
forhold såvel højt som lavt, hvor uforudsigelige vejrforhold kan 
betyde, at én eller flere jagtdage mistes (pga. storm, tåge, regn, 
oversvømmelse, sne og slud etc.). Dette kan betyde, at vores 
jagtgæster ikke bliver bragt til en fair skudchance – dette kan 
Jelling Jagtrejser ikke stilles til ansvar for, hvorfor tilbagebeta-
ling ikke finder sted i disse situationer, medmindre reviret viser 
”storsind” og ønsker at refundere jagtgæsten. Vi gør opmærk-
som på, at disse forhold særligt kan opstå under jagt i UK i 
efterårsmånederne.

HUSK / VIGTIGT
Jelling Jagtrejser formidler jagtlige oplevelser og ikke vildt og 
trofæer. Vejr, vind, din dygtighed som jæger og andre uforud- 
sigelige forhold er vigtige faktorer, som er udslagsgivende for  
din jagtrejsesucces.

Jagtheld eller mangel på samme …


