
SKOTLAND



Kære Jæger

Velkommen til Jelling Jagtrejser og Scotsport’s korte præsentation 
af vores jagtrejseprogram i UK og Irland.
Vi har selv testet alle vore revirer, hvorfor at vi kan gøre en forskel, 
når du skal vælge din næste jagtrejse!
Med eget kontor i Skotland, tilbyder Jelling Jagtrejser og Scotsport 
et stort program af kvalitetsjagt i hele UK og Irland. 

På de næste sider finder du et spændende udklip af vores mange 

jagtrejsetilbud, der primært fremstår som ”appetitvækkere”.
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 naturoplevelse.

Vi må tage et beskedent forbehold for evt. mindre prisjusteringer i 
endeligt tilbud og aftale – det kan gå to veje!

Med jægerhilsen 
Kasper T. Andersen & Alf Sørensen 

JAGTREJSER  
i Skotland, England & Irland

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

BUKKEJAGT PÅ ROYAL DEESIDE ESTATES
- April til august

Bukkejagt på Scotsport’s kendte godser der omfatter 20.000 ha 
i det naturskønne Royal Deeside, Aberdeenshire, med en årlig 
afskydning af mere end 150 bukke, heraf 10-15% i medaljeklasse. 
Der kan deltage op til 6 jægere i samme periode med en forventet 
afskydning af gennemsnitlig 1,2 buk pr. jæger pr. dag eller 4-5 
bukke under 3-4 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 pragtfulde naturomgivel-
ser med storslået udsigt til højlandet. Kun 35 km fra Aberdeen 
lufthavn. Ideel for familieferie. - Trofæafgifter afregnes i henhold 
til prislisten. Se fotos og film fra bukkejagten i Royal Deeside på 
Scotsport’s eller Jelling Jagtrejsers hjemmeside! 
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SKOTLAND BUKKEJAGT
- april til august

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

BUKKEJAGT PÅ ROYAL DEESIDE ESTATES
Priseksempel inkluderer: 3 dages jagt, 6 pürsch 1:1,  
4 dages ophold på jagtslottet Learney House med egen forplejning  
og al kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger DKK 11.900, -

BUKKEJAGT PÅ ROYAL DEESIDE ESTATES,
Priseksempel inkluderer: 3½ dages jagt, 7 pürsch 1:1,  
5 dages ophold på jagtslottet Learney House med egen forplejning  
og al kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger DKK 13.200, -

BUKKEJAGT PÅ ROYAL DEESIDE ESTATES,
Priseksempel inkluderer: 4 dages jagt, 8 pürsch 1:1,  
5 dages ophold på jagtslottet Learney House med egen forplejning 
og al kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger DKK 14.100, -

BUKKEJAGT PÅ ROYAL DEESIDE ESTATES,
Priseksempel inkluderer: 4 dages jagt, 8 pürsch 2:1,  
5 dages ophold på jagtslottet Learney House med egen forplejning 
og al kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger DKK 12.200, -

LEDSAGERPRIS PR. NAT DKK 725,-

Trofæafgifter
Bukke indtil 200 gram  GBP 175
Bukke 201 – 250 gram  GBP 200
Bukke 251 – 300 gram  GBP 225
Bukke 301 – 350 gram  GBP 275
Bukke 351 – 375 gram  GBP 325
Bukke 376 – 400 gram  GBP 350
Bukke 401 – 425 gram (mulig bronze)  GBP 400
Bukke 426 – 450 gram (mulig bronze/sølv)  GBP 500
Bukke 451 – 475 gram (mulig sølv/guld)  GBP 600
Bukke 476 – 500 gram (mulig sølv/guld)  GBP 700
Bukke 501 – 525 gram (mulig sølv/guld)  GBP 800
Bukke 526 – 550 gram (mulig guld)  GBP 900
Bukke 551 – 600 gram (mulig guld)  GBP 1000
Bukke 601 gram og der over (mulig guld)  GBP 1200

Tillægspriser for medaljetrofæer
Bronze (105,0 CIC)  GBP 200
Sølv (115,0 CIC)  GBP 300
Guld (130,0 CIC)  GBP 400
Anskudt/ikke fundet  GBP 250
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BUKKEJAGT PÅ 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 40-50 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 
afskydning af gennemsnitlig 1 buk pr. jæger pr. dag. 
Man kan vælge mellem 3-4 dages jagt. Trofæafgifter afregnes i 
henhold til prisliste. Indkvarteringen foregår på hyggeligt 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!

BUKKEJAGT PÅ STRATHMORE ESTATE (GLAMIS CASTLE)
Priseksempel inkluderer: 
3 dages jagt, 6 pürsch, jagtføring 1:1, 4 dages hotelophold m.  
morgenmad, dobbeltværelse og kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger DKK 12.500, -  

Priseksempel inkluderer: 
4 dages jagt, 8 pürsch, jagtføring 1:1, 5 dages hotelophold  
m. morgenmad, dobbeltværelse og kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger DKK 15.000, - 

Priseksempel inkluderer:
4 dages jagt, 8 pürsch, jagtføring 2:1, 5 dages hotelophold  
m. morgenmad, dobbeltværelse og kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger DKK 9.800, -

LEDSAGERPRIS PR. NAT DKK 800,-

Trofæafgifter
Bukke op til medajleklasse GBP   275
Bronzemedalje   GBP   650
Sølvmedalje   GBP   950
Guldmedalje   GBP 1250
Anskudning/ikke fundet  GBP   250

BUKKEJAGT INVERCAULD & GLENCALLY 
ESTATES (HILL BUKKE)
Slutningen af maj til august
Udfordrende jagt på ”hill bukke” i storslåede bjergområder 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 2 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.

BUKKEJAGT PÅ INVERCAULD & GLENCALLY ESTATES
Priseksempel inkluderer: 
3 dages jagt, 6 pürsch 2:1, 2 hillbukke uanset størrelse, 4 dages 
ophold på hotel eller guest house m. morgenmad, dobbeltværelse 
og kørsel på reviret. Evt. ekstrabuk til fastpris GBP 250.
Pris pr. jæger DKK 11.800, -

Priseksempel inkluderer: 
3 dages jagt, 6 pürsch 1:1, 3 hillbukke uanset størrelse, 4 dages 
ophold på hotel eller guest house m. morgenmad, dobbeltværelse 
og kørsel på reviret. Evt. ekstrabuk til fastpris GBP 250.
Pris pr. jæger DKK 14.200, -

LEDSAGERPRIS PR. NAT DKK 725,-
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HØJLANDSHJORT,  
GLENCALLY & AUCHAVAN ESTATE
Midt september til 20. oktober
Hjortejagt i Angusbjergene når det er bedst. Dette gods omfatter 
tilsammen 5.000 ha af storslået højland. 
Her nedlægges årligt flere end 75 hjorte af generel stærk trofæ kva-
litet af højlands hjort. Der er tilknyttet 2 stalkere til godset, hvilket 
betyder, at op til 4 jægere kan jage i samme periode 2:1.  
På Glencally & Auchavan Estate jages der primært over 3 dage med 
en forventet afskydning af 2 hjorte pr. jæger. Afhængig af jagtgrup-
pens størrelse og antal bestilte hjorte, kan antal jagtdage udviddes 
til at inkludere 5-6 dage med 6-7 dages ophold. Indkvartering 
foregår enten i dejligt feriehus beliggende midt på jagtområdet 
samt med egen forplejning, eller på lokal hotel/guest house med 
morgenmad.

HØJLANDSHJORT GLENCALLY & AUCHAVAN ESTATE
Priseksempel inkluderer: 
Indtil 3 dages jagt 2:1 eller 1:1, 1-2 hjorte, 4 dages ophold i feriehus, 
guest house eller hotel m. morgenmad og kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger v. 1 hjort DKK 15.500, - / v. 2 hjorte DKK 25.500,-

LEDSAGERPRIS DKK 3.750,-
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ABERDEENSHIRE ESTATES
Midt september til 20. oktober
Vores store jagtprogram på højlands kronhjort i Nordøst Skotland 
tager udgangspunkt i godserne Invercauld - Finzean og Glenmuick 
Estates, der sammenlagt omfatter mere end 75.000 ha, hvor der 
årligt nedlægges flere end 100 hjorte. 
Der kan deltage op til 6 jægere i samme periode 2:1 med en af-
skydning af 2-3 hjorte pr. jæger. Indkvarteringen foregår i feriehus 
eller guest house med egen forplejning eller morgenmad. Samtlige 
godser ligger indenfor en halv times kørsel fra indkvarteringen. 
Se fotos og film på Scotsport’s eller Jelling Jagtrejsers hjemmeside!

HØJLANDSHJORT 
ROYAL DEESIDE/ABERDEENSHIRE ESTATES
Invercauld, Finzean og Glenmuich Estates
Priseksempel inkluderer: 
Indtil til 2 dages jagt 1:1 eller op til 4 dages jagt 2:1, 1-2 hjorte,  
op til 5 dages ophold på hotel eller guest house m. morgenmad, 
dobbeltværelse, kørsel på jagtområdet. 
Pris pr. jæger v. 1 hjort DKK 15.000, -/ v. 2 hjorte DKK 23.950,-

LEDSAGERPRIS PR. NAT DKK 750,-
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KOMBINATIONSJAGT PÅ HIND/KALV OG 
SMÅVILDTJAGT (ROUGH SHOOTING)
21. oktober til medio december
Dette spændende jagtarrangement er for jægeren, som ønsker at 
kombinere både riffel- og haglbøssejagt. Der kræves minimum 4 
deltagere til denne type arrangement. Gruppen kan selv bestemme 
fordelingen af antal dage på henholdvis hundyr og småvildtjagt. 
Jagten foregår på Scotsport’s velkendte revirer i Aberdeenshire, 
der alle er beliggende indenfor 1 times kørsel fra indkvarteringen, 
som finder sted i feriehus, guest house eller lokal pub/hotel. 

KOMBINATIONSJAGT PÅ HIND/KALV OG SMÅVILDT 
(ROUGHSHOOTING) 
Priseksempel inkluderer, min. 4 jægere: 
1 dags roughshooting, 2 dages hundyrsjagt 2:1, 4 dages ophold  
i feriehus, guesthouse eller hotel m. morgenmad og kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger DKK 17.200, -

KOMBINATIONSJAGT PÅ HIND/KALV OG SMÅVILDT 
(ROUGHSHOOTING) 
Priseksempel inkluderer, min. 4 jægere: 
1 dags roughshooting, 2 dages hundyrsjagt 2:1, 1 dags kaninjagt,  
5 dages ophold i feriehus, guest house eller hotel m. morgenmad 
og kørsel på reviret.  
Pris pr. jæger DKK 19.800, -

HUNDYRJAGT ROYAL DEESIDE, GLENCALLY/ 
AUCHAVAN OG GLENAVON ESTATES
21. oktober til 15. februar
Spændende riffeljagt på kronhind og kalv for jægeren som fore-
trækker 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 fortro-
lig med at skyde på op til 200 meter.
Indkvarteringen kan foregå enten i feriehus eller guest house med 
egen forplejning eller på hyggeligt hotel med morgenmad.

HUNDYRSJAGT, ROYAL DEESIDE, GLENCALLY/  
AUCHAVAN OG GLENAVON ESTATES
Priseksempel inkluderer: 
3 dages jagt 2:1, ingen afgift for nedlagte dyr, 4 dages ophold i  
feriehus, guest house eller hotel m. morgenmad og kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger 2:1 DKK 13.000, - / Pris pr. jæger 1:1 DKK 14.800, -

LEDSAGERPRIS DKK 3.750,-
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Jelling Jagtrejser  .  www.jellingjagtrejser.dk  .  Mail: info@jellingrejser.dk  .  Tlf: 75 87 23 44

SMÅVILDTJAGT (ROUGH SHOOTING) 
4-6 jægere. 21. oktober til slutningen af januar
Rough Shooting er en rigtig hyggelig jagtform i gode venners lag. 
Jelling Jagtrejser og 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 mellem 40-60 stk. vildt pr. dag eller 8-10 
stk. vildt pr. jæger pr. dag. 
Der kan i visse perioder også arrangeres aftentræk på ænder.  
Jagtgruppen kan selv vælge antal jagt- og opholdsdage.
Indkvarteringen foregår i feriehus eller guest house med egen 
forplejning eller på hotel med morgenmad, centralt beliggende i 
storslået natur indenfor 1 times kørsel fra samtlige småvildtjagt-
områder. Al transport fra ankomst til afrejse fra Aberdeen lufthavn, 
tilbydes alle vore jagtgrupper.

SMÅVILDT (ROUGHSHOOTING), 4-8 JÆGERE, 
Priseksempel inkluderer: 
2 dags roughshooting, 1 dags kaninjagt og 4 dages ophold  
i feriehus, guesthouse eller hotel m. morgenmad og kørsel på reviret.  
Pris pr. jæger DKK 18.000, -

SMÅVILDT (ROUGHSHOOTING), 4-8 JÆGERE, 
Priseksempel inkluderer: 
3 dages roughshooting og 4 dages ophold i feriehus, guest house 
eller hotel m. morgenmad og kørsel på reviret. 
Pris pr. jæger DKK 20.500, -

GROUSEJAGT, 3-6 JÆGERE. 
12. august til midt september
Fantastisk spændende fuglejagt på de skotske lyngsletter 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 20-60 fugle pr. gruppe pr. jagtdag.
Indkvartering foregår efter aftale i Royal Deeside med egen eller 
fuld forplejning.

GROUSEJAGT, 3-6 JÆGERE
Priseksempel inkluderer: 
2 dages walking up Grousejagt med op til 30 fugle pr. dag  
v/6 jagtdeltagere, 3 dages ophold i feriehus, guest house eller hotel 
m. morgenmad og kørsel på reviret.  
Pris pr. jæger v/ 6 delt. DKK 15.000, - v/ 4 delt. DKK 18.500, - 
(forbehold)

GROUSEJAGT, 3-6 JÆGERE
Priseksempel inkluderer: 
2 dages grousejagt over stående hunde med op til 20 fugle pr. dag 
v/4 jagtdeltagere, 3 dages ophold i feriehus, guest house eller hotel 
m. morgenmad og kørsel på reviret.  
Pris pr. jæger v/ 6 delt. DKK 17.000, - v/ 4 delt. 20.300, - 



- 

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


