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Nordlige Skotland 

Kombineret sika- og kronhjortejagt: 

Jagten foregår i Inverness/Ross-shire området hvor man kan kombinere den 
udfordrende jagt på den sky sikahjort med jagten på højlandshjort.  

Jagten på sikahjort afvikles som en kombination af pürsch og anstand med 1 jæger til 
én guide. Herefter jager man kronhjort, der foregår som spot and stalk med 2 jægere 
til 1 guide. Terrænet er kuperet og stiller derfor krav til god fysisk form, men der er 
en rigtig god bestand af hjorte så i de bedste uger 39-40 er det ikke unormalt at 
nedlægge 2 hjorte på én dag selvom man jager 2:1. 

Når hver jæger har fået 1 sika- og 1 kronhjort slutter jagten medmindre der ønskes at 
jage videre efter sikahjort, kronhjort, buk, ged eller fugle. Er jagten slut inden de 4 
jagtdage er gået vil der kunne arrangeres besøg på whiskey distelleri, shopping i 
Inverness eller hvad I måtte ønske. 

 

Tidspunkt: 

Hjorte 1/7 – 20/10, bedst i uge 39-40 

Buk 1/4 – 20/10  

 

Indkvartering: 

Indkvartering er på hyggelig Bed & Breakfast eller cottage på egen forplejning. 

 

Skotland 
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Tilbud pr. jæger (ved 2 jægere): 

4 dages jagt 1:1/2:1 (8 outings) 

5 nætter på B&B 

Al transport til/fra/under jagt 

Afskydning af 1 sikahjort og 1 kronhjort 

Jagttilladelse (eget våben) 

*Dkr. 15.995,- 

*Prisen er baseret på £ kurs 8,65 og justeres i både op- og 
nedadgående retning, baseret på kursen den dag LB Jagtrejser 
betaler i Skotland. 

 

Evt. ekstra afskydning udover pakken: 

Spidsbuk dkr. 600,- 

Gaffelbuk dkr. 1.200,- 

6-ender buk dkr. 1.850,- 

Buk over 350 g dkr. 25,- pr. g 

Sika op til 6-ender dkr. 3.200,- 

Sika op til 8-ender dkr. 4.500,- 

Sika, bronze medalje dkr. 6.000,- 

Sika, sølvmedalje dkr. 7.800,- 

Sika, guldmedalje dkr. 9.700,- 

Kronhjort op til 10-ender dkr. 5.600,- 

Kronhjort op til 12-ender dkr. 6.800,- 

Kronhjort over 12-ender dkr. 7.800,- 

Ged op til 4 år dkr. 4.500,- 

Ged op til 6 år dkr. 5.500,- 

Ged over 6 år dkr. 6.800,- 

 

 

 

Ikke inkluderet: 

Fly til Aberdeen t/r 

Forplejning udover morgenmad 

Lejebil 

Afkogning af trofæer, 45£ pr. hjort/buk afregnes direkte med guiden 

Evt. skinning til montering, 75£ pr. stk. 

Drikkepenge, 50£ pr. hjort og 40£ pr. buk – afregnes direkte med guiden 

Trofæer med i flyet – udgift afregnes direkte i lufthavnen 

 


