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IRLAND
Sika, vildged og snepper

County Kerry, sydvestlige Irland



Irland har altid været kendt for den 
udfordrende jagt på blandt andet 
sikavildt. I County Kerry, der er belig-
gende i det sydvestlige Irland, findes 
en af Irlands største bestande af sika 
og vildged. 
På det 12.000 hektar store jagtområ-
de, nedlægges der årligt omkring 100 
sikahjorte og 20-30 vildgeder.
Jagten foregår i et fantastisk smukt 
kuperet landskab med mindre bjerge, 
dale, søer, moser og spredte skovom-
råder. Der jages både i ”højlandet” og 
i de lavere beliggende skov- og mose-
områder.

I lighed med kronhjortejagten i Skot-
land, er jagten på sika og vildged i 
sydvest Irland en fantastisk jagt- og 
naturoplevelse, mere end det er en 
decideret jagt på store medalje trofæ-
er. Den Irske jagtguide vil forvente, at 
man skyder til anviste hjorte af repræ-
sentativ størrelse, hvilket vil sige 6-8 
ender hjorte. Dette skal blandt andet  
ses på baggrund af den forholdsvis 
lave trofæafgift og almindelig jagtfor-
valtning i dette område.  
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SIKAHJORT OG VILDGED 
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JAGTEN OG REVIRERNE
Der jages som en kombination af både pürsch- og anstandsjagt 
henholdsvis morgen og aften. Man kan vælge enten jagtføring 
(guide på irsk) 1:1 eller 2:1. Under almindelige jagt- og vejrforhold 
forventes det at den enkelte jagtdeltager vil få god chance til at 
nedlægge 2 sikahjorte under en 3-4 dages jagt 1:1, med mulighed 
for vildged som bonus vildt.
Man være opmærksom på, at der i det forholdsvis milde irske 
klima kan falde en del regn i visse perioder, hvorfor det kan være 
en god idé at medbringe høje støvler og myggespray.

Hvis man ønsker at jage 2:1 kan det anbefales at man bestiller mi-
nimum 4-5 dages jagt for at sikre sig det bedst mulige jagtresultat. 
Trofæafgifter afregnes til Jelling Jagtrejser.

SIKAHJORT OG VILDGED 
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Trofæer vil normalt blive eftersendt direkte til jagtgæsten indenfor 
6 måneder efter jagtens afslutning. Nærmere detaljer aftales/
afregnes direkte med jagtlederen inden afrejse og vil derfor være 
udenfor Jelling Jagtrejsers ansvarsområde. Hvis man ikke ønsker 
at medbringe sin egen riffel til Irland, er det også muligt at leje en 
riffel på stedet.



FERIEHUS • GUEST HOUSE • HOTEL 
Under sikajagt på vores områder i sydvest Irland kan man vælge 
indkvartering i enten et dejligt feriehus med egen forplejning, eller 
guest house med morgen- og aftensmad, eller 4-stjernet hotel i 
Killarney med morgenmad. 
Samtlige indkvarterings steder er generelt beliggende indenfor ca. 
20 km’s kørsel fra feriebyen Killarney. 
Sceneriet er storslået, og man kan på det det rigtige tidspunkt af 
året ofte høre sikahjortens fløjten i skov og moseområder.

De fleste feriehuse er beliggende i nær tilknytning til indkøb og spi-
sesteder. Indkvartering i feriehuse er baseret på egen forplejning, 
og normalt er linned inkluderet i prisen.

Indkvartering kan også foregå på hyggelig guest house. Her vil 
opholdet inkludere morgen- og aftensmad samt dobbeltværelse. 
Øvrige måltider og drikkevarer afregnes på stedet.

Det er også muligt at opgradere indkvarteringen til enten 4-stjernet 
hotel eller et større Country House fra det 18. århundrede – spørg 
på pris, så udarbejder vi et tilbud (forvent en stigning på cirka 10% i 
forhold til priserne på Guest House + evt. enkeltværelsestillæg.

TRANSPORT & IRSK JAGTLICENS 
Der findes daglige flyafgange fra flere Skandinaviske lufthavne til 
både Dublin (ca. 5 times kørsel til Killarney) eller Cork lufthavn 
(ca. 1 times kørsel til Killarney). Jelling Jagtrejser skal gerne være 
behjælpelig med at bestille og rådgive om bedst mulige flyruter og 
bedste biludlejningsfirma.

Som en generel regel benyttes der udlejningsvogn fra lufthavn til 
indkvarteringsstedet samt til mødestedet med jagtføreren (gui-
den). Dog kan afhentning i Cork Lufthavn i enkelte tilfælde også 
være en mulighed eller man kan tage en taxa. Dette sætter dog 
begrænsninger for bevægelsesfriheden, når man ikke er på jagt.
Kørsel under selve jagten foregår i den irske stalkers egen vogn, 
som ikke nødvendigvis er en 4-hjulstrækker.

Når man jager i Irland, skal der udstedes en Irsk jagtlicens, uanset 
om man medbringer sit eget våben eller lejer et våben. Hvis man 
medbringer sit eget våben, skal vi modtage original EU-våbenpas 
sammen med kopi af jagttegn, senest 14 uger inden afrejse. Hvis 
man lejer et våben, skal vi kun bruge en kopi af jagttegn og fotosi-
den i det almindelig danske pas.
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PRISER • GUEST HOUSE  

PAKKEPRISER - INDKVARTERING I GUEST HOUSE, 
5 NÆTTER / 4 JAGTDAGE 
•  Ankomst søndag – jagt fra mandag til og med torsdag  

– hjemrejse fredag
•  Inkl. indkvartering i dejligt gæstehus med morgen- 

og aftensmad (tillæg ved enkeltværelse kr. 120,- pr døgn)
• Jagtlicens og våbenleje 
•  Inkl. afskydning af 2 stk. vildt uanset størrelse 

(sikahjorte eller vildgeder)

Ved jagtføring 1:1 - DKK 24.500
Ved jagtføring 2:1 - DKK 21.500
Ved jagtføring 3:2 - DDK 20.900
Ved jagtføring 5:3 - DKK 20.000                                      

PAKKEPRISER MED INDKVARTERING I GUEST HOUSE, 
4 NÆTTER / 3 JAGTDAGE 
•  Ankomst søndag – jagt fra mandag til og med onsdag  

– hjemrejse torsdag
•  Inkl. indkvartering i dejligt gæstehus med morgen- og  

aftensmad (tillæg ved enkeltværelse kr. 120,- pr døgn)
• Jagtlicens og våbenleje 
•  Inkl. afskydning af 2 stk. vildt uanset størrelse  

(sikahjorte eller vildgeder)

Ved jagtføring 1:1 - DKK 21.000
Ved jagtføring 2:1 - DKK 18.000
Ved jagtføring 3:2 - DDK 19.500
Ved jagtføring 5:3 - DKK 19.000   

Ledsagere – ikke jagtdeltagende personer
(koner og kærester, børn) ................................................. DKK 4.000
Evt. ekstra afskydning af vildt uanset
om det er ged eller sika og uanset størrelse .................... DKK 4.000
Anskydning er lig nedlagt vildt
uanset art og størrelse ...................................................... DKK 4.000

Anskydning tæller som nedlagt vildt uanset art og størrelse. 

PRISER • FERIEHUS (EGEN FORPLEJNING)

Alle nedenstående priser skal tillægges kr. 9.000 for på leje 
af feriehuset, og deles mellem antal deltagere 

PAKKEPRISER - INDKVARTERING I SELFCATERING 
HOUSE MED 5 NÆTTER / 4 JAGTDAGE 
•  Ankomst søndag – jagt fra mandag til og med torsdag  

- hjemrejse fredag
• Inkl. indkvartering i feriehus med egen forplejning
• Jagtlicens og våbenleje 
•  Inkl. afskydning af 2 stk. vildt uanset størrelse  

(sikahjorte eller vildgeder

Ved jagtføring 1:1 - DKK 20.500
Ved jagtføring 2:1 - DKK 16.500
Ved jagtføring 3:2 - DDK 17.500
Ved jagtføring 5:3 - DKK 16.900                                      

PAKKEPRIS - INDKVARTERING I SELFCATERING 
HOUSE 4 NÆTTER / 3 JAGTDAGE 
•  Ankomst søndag – jagt fra mandag til og med onsdag  

- hjemrejse torsdag
•   Inkl. indkvartering i feriehus med egen forplejning 
 (tillæg ved enkeltværelse kr. 100,- pr døgn)
• Jagtlicens og våbenleje 
•  Inkl. afskydning af 2 stk. vildt uanset størrelse  

(sikahjorte eller vildgeder)

Ved jagtføring 1:1 - DKK 17.000
Ved jagtføring 2:1 - DKK 14.000
Ved jagtføring 3:2 - DDK 15.500
Ved jagtføring 5:3 - DKK 15.000   

Ledsagere – ikke jagtdeltagende personer
(koner og kærester, børn) ......................... Prisen afhænger af antal
Evt. ekstra afskydning af vildt uanset
om det er ged eller sika og uanset størrelse .................... DKK 4.000
Ekstra jagt- og opholdsdag dag ved jagt:
Jagt 1:1 DKK 3.000
Jagt 2:1 DKK 2.200
Jagt 3:2 DKK 2.000
Jagt 5:3 DKK 1.800

Anskydning tæller som nedlagt vildt uanset art og størrelse. 
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INDKVARTERINGSPRISER

ØVRIGE PRAKTISKE OPLYSNINGER VEDR. JAGT PÅ SIKAHJORTE OG VILDGEDER

• Nedlægger du ikke dine to stykker vildt finder ingen tilbagebetaling sted!
• Der betales for rengøring af trofæer  pr. trofæ € 70,-
• Der betales for hjemsendelse af trofæer som postpakke direkte til stalker eller Outfitter I Irland før din hjemrejse.
• Flybilletter og lejebiler er ikke inkl. priserne



1-8 JÆGERE
FRA MIDT NOVEMBER TIL SLUT FEBRUAR
CO. KERRY ∙ SYDVEST IRLAND

Jagten på Sika hinder og kalve foregår i præcis de samme smukke 
revirer og omgivelser og efter helt samme jagttradition og princip-
per, som jagten på sikahjorte og vildgeder. Den eneste forskel er 
trofæerne.

Denne jagtform kan evt. kombineres med jagt på snepper med 
stående hund – se herefter!

PAKKEPRIS - INDKVARTERING I GUEST HOUSE,  
4 NÆTTER / 3 JAGTDAGE

•  Ankomst søndag – jagt fra mandag til og med onsdag  
– hjemrejse torsdag

•  Inkl. indkvartering i dejligt gæstehus med morgen- og  
aftensmad (tillæg ved enkeltværelse kr. 120,- pr døgn)

• Jagtlicens og våbenleje 

Ved jagtføring 1:1 - DKK 14.250
Ved jagtføring 2:1 - DKK 11.250
Ved jagtføring 3:2 - DDK 12.750
Ved jagtføring 5:3 - DKK 12.150 

OBS: Prisen nedlagt pr. hind/kalv kr. 500,-
Ledsagere – ikke jagtdeltagende personer 
(koner og kærester, børn) ................................................. DKK 4.000
Anskydning er lig nedlagt vildt.

PAKKEPRISER - INDKVARTERING I SELFCATERING 
HOUSE, 4 NÆTTER / 3 JAGTDAGE

Alle nedenstående priser skal tillægges kr. 9.000 for på leje af 
feriehuset, og deles mellem antal deltagere

•  Ankomst søndag – jagt fra mandag til og med torsdag  
- hjemrejse fredag

•   Inkl. indkvartering i feriehus med egen forplejning 
 (tillæg ved enkeltværelse kr. 100,- pr døgn)
• Jagtlicens og våbenleje 

Ved jagtføring 1:1 - DKK 10.250
Ved jagtføring 2:1 - DKK 8.250
Ved jagtføring 3:2 - DKK 8.750
Ved jagtføring 5:3 - DKK 7.250 

OBS: Prisen nedlagt pr. hind/kalv kr. 500,-
Ledsagere – ikke jagtdeltagende personer 
(koner og kærester, børn) ......................... Prisen afhænger af antal 
Anskydning er lig nedlagt vildt.
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HINDER & KALVE



IR
LA

N
D

Ved jagtføring 1:1 - DKK 17.000
Ved jagtføring 2:1 - DKK 14.000
Ved jagtføring 3:2 - DDK 15.500
Ved jagtføring 5:3 - DKK 15.000   
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SNEPPEJAGT

2-8 JÆGERE
FRA SLUT NOVEMBER TIL START FEBRUAR
CO. KERRY ∙ SYDVEST IRLAND

EVT. I KOMBINATION AF SIKA-HINDER OG KALVE

Irland har altid været kendt for den udfordrende jagt på sikavildt.
Irland har ligeledes noget af Europas bedste sneppejagt.

Jagten der påbegyndes fra den 1. november, foregår i et enestå-
ende smukt landskab med bjerge, dale, heder, mose- og skov 
områder, omfattende mere end 12.000 hektarer af spændende 
sneppeterræn. 

Det optimale tidspunkt for sneppejagt er normalt fra slutningen 
af november indtil slutningen af januar. I dette tidsrum kan jagten 
eventuel også kombineres med riffeljagt på sika- hinder og kalve. 
Der kan deltage op til 8 jægere i samme periode, hvor jagtføring 
normalt er 2 jægere pr. 1 hundefører (2:1) uanset antal deltagere.

Der jages primært med stående hunde (settere). Under almindelige 
jagt og vejrforhold forventes det, at den enkelte gruppe gennem-
snitlig vil få skudchance til mellem 15-25 snepper pr. dag, og på 
ekstrem gode dage vil man se endnu flere snepper.
Der kan også forekomme bekkasiner på paraden.
Som ved enhver anden jagtform med haglbøsse, vil det jagtlige 
resultat være meget afhængig af den enkelte jægers skydefærdig-
heder samt erfaring med sneppejagt.

PAKKEPRISER MED INDKVARTERING I GUEST HOUSE  
4 NÆTTER / 3 JAGTDAGE

• Ankomst søndag – jagt fra mandag til og med onsdag  
 – hjemrejse torsdag
•  Inkl. indkvartering i dejligt gæstehus med morgen-  

og aftensmad (tillæg ved enkeltværelse kr. 120,- pr døgn)
• Jagtlicens og våbenleje 

Ved jagtføring 2:1 - DKK 14.250                        
Ved jagtføring 3:2 - DKK 11.250                      
Ved jagtføring 5:2 - DKK 12.150    

PAKKEPRIS MED INDKVARTERING I SELFCATERING 
HOUSE 4 NÆTTER / 3 JAGTDAGE

Alle nedenstående priser skal tillægges kr. 9.000 for på leje af 
feriehuset, som skal deles mellem antal deltagere.

•  Ankomst søndag – jagt fra mandag til og med torsdag  
- hjemrejse fredag

• Inkl. indkvartering i feriehus med egen forplejning 
 (tillæg ved enkeltværelse kr. 100,- pr døgn)
• Jagtlicens og våbenleje 
•  Inkl. afskydning af 2 stk. vildt uanset størrelse 

(sikahjorte eller vildgeder)

Ved jagtføring 1:1 - DKK 10.250                        
Ved jagtføring 3:2 - DKK 8.750                      
Ved jagtføring 5:3 - DKK 8.750    

IKKE INKL.
• Flybilletter og lejebil er ikke inkl.
• Drikkepenge
• Patroner til haglgevær
• Evt. nedlagte sika-hinder og kalve a kr. 500,- 
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Afprøvede jagt- og naturoplevelser 
af høj kvalitet

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