
Råbukke- og duejagt  
PETERHEAD, SKOTLAND
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JAGTREJSER Nordøst Skotland  
Kinloch Estate med omkringliggende arealer

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

Cirka 45 min. kørsel nord for Aberdeen Airport ligger byen Peterhead med sine 

cirka 70. 000 indbyggere. Cirka 5 km udenfor Peterhead har vores skotsk-portu-

gisiske stalker og samarbejdspartner Sergio Sercout sin base.
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RÅBUKKE – PETERHEAD
Midt april til starten af august 

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

RÅBUKKE – PETERHEAD
MIDT APRIL TIL STARTEN AF AUGUST

JAGTEN
Sergio har boet i Skotland med sine portugisiske kone i 16 år og er 

en erfaren og særdeles dygtig stalker. Sergio har tilkæmpet sig sto-

re jagtarealer i et meget alsidigt terræn omkring Peterhead. Her er 

bakker og dale, tilgang til strand, kæmpe landbrugsområder med 

forskellige landbrugskulturer, små remisser, små skove, levende 

hegn og stengærde.

Her er en god og solid bestand af råvildt. Blandt trofæerne der 

nedlægges, kan man sagtens være heldig at nedlægge et medalje-

trofæ. Forvent cirka 3 til 6 bukke ved jagtføring 1:1 på 

6 outings.

Jagten foregår som ”spot and stalk”. På enkelte strategiske steder 

har Sergio opsat et par skydestiger, hvis man har lyst til det.

REJSEN
Hurtigste og letteste rute er et fly ud af Esbjerg Lufthavn med 
direkte forbindelse til Aberdeen Airport.

Sergio afhenter vores gæster i lufthavnen og kører dig til din ind-

kvartering og retur til lufthavnen igen efter endt jagt.

INDKVARTERINGEN
Du bor i et ældre totalt moderniseret stenhus. Ved første øjekast 

ser det måske lidt kedeligt ud, men indeni er det bare i orden. Det 

er indrette med to dejlige soveværelser med to adskilte senge i 

hvert rum, en stor fælles TV-stue samt et helt nyt køkken med alle 

tænkelige hjælpemidler samt et nyrenoveret bad og toilet.
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FORPLEJNINGEN
Sergio eller hans makker afhenter dig før I kører ud på jagt til aftalt 
tid og sted morgen og aften. Efter endt morgenjagt kører I ind på 
en lille restaurant og spiser en dejlig traditionel engelsk morgen-

mad. 

Før I kører ud på jagt om aftenen, afhentes du igen for et restau-

rantbesøg, hvor du kan tilkøbe din aftensmad fra et spisekort.
Hjemme hvor du bor, bliver køleskabet fyldt op med drikkevarer 

og alm. forplejning som pålæg, ost, marmelade og lign. så du ikke 

går sulten i seng. 

Her er frisk frugt, kaffe og the efter behov. Er der noget du mangler, 
beder du bare Sergio herom, så skaffer han alle fornødenheder. 
Dit forbrug her afregner du til købmandspriser med Sergio inden 

afrejsen.

PRISEN PÅ BUKKENE
(Bukkene vejes før med hel overkøbe og fratrækkes 90 g)

Bukke indtil 359 g  kr. 2.000,-

Bukke fra 360 g til 449 g kr. 5.200,-

Bukke fra 450 g til 539 g kr. 7.400,-

Bukke større end 540 g kr. 9.700,- 

Bukkene vejes efter cirka 8 til 14 dages tørretid.
Bukkenes samsendes med øvrige trofæer fra Jelling Jagtrejser 

iht. Brexit og de nye konditioner, vi må lære at leve med.

PRISEN PÅ ARRANGEMENTET MED JAGTFØRING 1:1
4 dages ophold med morgenmad  

og 3 dages jagt med 6 outings som beskrevet  .............. kr. 8.200,-

5 dages ophold med morgenmad 

og 4 dages jagt samt 8 outings som beskrevet ............ kr. 10.200,- 

(ikl. afhentning i lufthavn og morgenmad)

FØLGENDE ER IKKE INKL. I PRISEN
Flybillet fra Esbjerg til Aberdeen ....................kr. 1.800,- til 2.700,-  

(afhængig af rejsedag og periode)

Evt. leje af riffel og ammunition ......................................kr.    340,- 

Engelsk våbentillladelse til egen riffel .............................kr.    550,- 

Aftensmad på restaurant – anslået maks.  ......................kr.    200,-

Præparation og rengøring af bukke pr. buk ................... GBP   35,-      

(betales direkte til stalker)

Hjemsendelse af trofæer til DK cirka ...............................kr.    600,-       

(betales til Jelling Jagtrejsers shippingagent)

Evt. ekstra outing ............................................................ kr. 1.000,-       

(betales til Jelling Jagtrejser)

Evt. ekstra jagtdag inkl. indkvartering ........................... kr. 2.250,-

Evt. ikke jagende ledsager pr. døgn .................................kr.    575,-

RÅBUKKE – PETERHEAD
Midt april til starten af august 
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DUEJAGT – PETERHEAD
Kinloch Estate med omkringliggende arealer 

DUEJAGT – PETERHEAD
2 TIL 4 JÆGERE - MIDT JULI TIL SEPTEMBER
Vi råder sammenlagt over godt 10.000 ha alsidigt landbrugsrevi-

rer i de nordøstlige Skotland med en meget alsidig afgrødesam-

mensætning, mindre remisser og levende hegn. Dette betyder, 

at specielt sensommeren fra høsten og frem til september, og i 

månederne januar, februar og marts kan der præsteres rigtig fin 
duejagt med et stort antal trækkende fugle. Nærmeste større by 

”Peterhead”. 

Som al anden trækjagt er succesen svingende fra jægergruppe til 

jægergruppe. Dels kan antallet af duer variere fra dag til dag, fra 

uge til uge afhængig af vejr, vind samt årets afgrøder. Dels kan de 

enkelte jagtholds dygtighed som duejægere være altafgørende i 

forhold til succesraten.  Mange jægere er desværre alt for ivrige og  

skyder for tidligt på fuglene. VENT! Det vil være realistisk at afskyde 
alt fra 15 til 125 duer pr. jæger pr. jagtdag.

INDKVARTERING 
Du indkvarteres i nærliggende mindre landhus. Her bor man i et 

lille hyggeligt og pænt nyrenoveret stenhus med pæne dobbelt- 

værelser. Her findes en fin fælles opholdsstue med TV, et dejligt 
køkken og fine toilet og badeforhold. Se foregående indkvarte-

ringsfoto under bukkejagten – det er samme indkvartering.
Morgenmaden leveres og aftensmaden nydes på en af byens 
restauranter – I bliver afhentet til dette.

PRISEKSEMPEL INKLUDERER

4 dages jagt duejagt,  

5 dages indkvartering i delt dobbeltværelse og  

egen forplejning, lufthavnstransfer.  
Der sørges for, at der er tilgængelig tørkost (morgenmad)  

og at der servers frokost på jagten.

Pris pr. jæger v/ min 2 jægere kr. 9.485,-
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Afprøvede jagt- og naturoplevelser 
af høj kvalitet

Vi ved, hvad vi sælger  
– vi har været der selv!


