
Skotland 
Bukkejagt priser: 

TILBUD pr. jæger ved min 2 jægere: 

3 dages jagt 1:1 (6 outings) 

4 nætter på B&B med morgenmad 

Al transport under jagt og udflugter 

Lufthavns transfere tur/retur eller lejebil 

Afskydning af 3 voksne afskudsbukke 

Jagttilladelse/leje af riffel 

*Dkr. 15.995.- 

*Prisen er baseret på £ kurs 10,1 og justeres i både op- og nedadgående retning, baseret på kursen den dag 
LB Jagtrejser betaler i Skotland 

 Refundering ved evt. manglende buk: 

Dkr. 1.500,- pr. buk. 

Ikke inkluderet: 

Fly til Aberdeen t/r 

Evt. ekstra bukke udover hvad pakken indeholder, dkr. 3.300,- 

Afkogning af trofæer, 25 £ pr. stk. - afregnes direkte med guiden. 

Drikkepenge, 30-40£ pr. buk – afregnes direkte med guiden. 

Trofæer med i flyet – udgift afregnes direkte i lufthavnen 

Måltider og drikkevarer udover morgenmad. 

  

KOMBINATIONSJAGT HØJLANDSHJORT, SIKAHJORT OG BUK 

TILBUD pr. jæger ved min. 2 jægere 

4 dages jagt 1:1 – 2:1 (8 outings) 

5 nætter i hus på egen forplejning 

5 dages lejebil (Aberdeen eller Edinburgh) 

Al transport under jagt 

Afskydning af 1 sikahjort, 1 højlandshjort og 1 buk 



Jagttilladelse (eget våben) 

*Dkr. 20.695,- 

*Prisen er baseret på £ kurs 10,1 og justeres i både op- og nedadgående retning, baseret på kursen den dag 
LB Jagtrejser betaler i Skotland. 

Refundering ved evt. manglende hjort/buk: 

Dkr. 5.440,- pr. hjort og dkr. 2.750,- pr. buk. 

Ikke inkluderet: 

Fly til Aberdeen/Edinburgh t/r 

Benzin til lejebil, skal afleves med fuld tank 

Evt. ekstra hjorte udover hvad pakken indeholder, dkr. 6.500,- pr. stk. 

Evt. ekstra bukke udover hvad pakken indeholder, dkr. 3.350,- pr. stk. 

Afkogning af trofæer, 30£ pr. hjort/buk afregnes direkte med guiden 

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

Trofæer med i flyet – udgift afregnes direkte i lufthavnen 

Måltider og drikkevarer 

Evt. leje af riffel, dkr. 200,- pr. dag 

  

KOMBINATIONSJAGT SIKA- OG HØJLANDSHJORT 

TILBUD pr. jæger ved min. 2 jægere 

4 dages jagt 1:1 – 2:1 (8 outings) 

5 nætter i hus på egen forplejning 

Transfere Aberdeen – indkvartering tur/retur 

Al transport under jagt 

Afskydning af 1 sikahjort og 1 højlandshjort 

Jagttilladelse m.m. 

*Dkr. 16.995,- 

*Prisen er baseret på £ kurs 10,1 og justeres i både op- og nedadgående retning, baseret på kursen den dag 
LB Jagtrejser betaler i Skotland. 

Refundering ved evt. manglende hjort: 



Dkr. 5.440,- pr. hjort. 

Ikke inkluderet: 

Fly til Aberdeen t/r 

Evt. ekstra hjorte udover hvad pakken indeholder, dkr. 6.500,- pr. stk. 

Afkogning af trofæer, 30£ pr. hjort afregnes direkte med guiden 

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

Trofæer med i flyet – udgift afregnes direkte i lufthavnen 

Måltider og drikkevarer 

  

 ROUGH SHOOTING: 

TILBUD pr. jæger ved min. 4 jægere 

2 dages rough shooting 

1 dags walked up på snepper 

4 nætter i hus på egen forplejning 

4 dages lejebil (Aberdeen eller Edinburgh) 

Al transport under jagt 

Fri afskydning af fugle 

Jagttilladelse (eget våben) 

*Dkr. 11.995,- 

*prisen er baseret på £ kurs 10,1 og justeres i både op- og nedafgående retning, baseret på kursen den dag 
LB Jagtrejser betaler i Skotland. 

Ikke inkluderet: 

Fly til Aberdeen/Edinburgh t/r 

Benzin til lejebil, skal afleves med fuld tank 

Drikkepenge, 100£ pr. jæger – afregnes direkte med guiden 

Måltider og drikkevarer 

Evt. leje af våben, dkr. 350,- pr. dag 

Haglpatroner, 9£ pr. kasse med 25 stk. 



  

HUNDYRSJAGT (kronhinder og –kalve) i højlandet 

TILBUD pr. jæger ved min. 8 jægere 

3 dages jagt 2:1 

4 nætter i jagtlodge med fuld forplejning 

Lufthavns transfere tur/retur 

Al transport under jagt 

Fri afskydning af hinder og kalve 

Jagttilladelse/leje af våben 

*Dkr. 12.995,- 

*prisen er baseret på £ kurs 10,1 og justeres i både op- og nedafgående retning, baseret på kursen den dag 
LB Jagtrejser betaler i Skotland. 

Ikke inkluderet: 

Fly til Aberdeen t/r 

Drikkepenge, 110£ pr. jæger – afregnes direkte med guiden 

  

HUNDYRSJAGT (kronhinder og –kalve) i højlandet 

TILBUD pr. jæger ved min. 4 jægere 

3 dages jagt 2:1 

4 nætter i hus på egen forplejning 

4 dages lejebil (Aberdeen eller Edinburgh) 

Al transport under jagt 

Fri afskydning af hinder og kalve 

Jagttilladelse (eget våben) 

*Dkr. 9.995,- 

*prisen er baseret på £ kurs 10,1 og justeres i både op- og nedafgående retning, baseret på kursen den dag 
LB Jagtrejser betaler i Skotland. 

Ikke inkluderet: 

Fly til Aberdeen/Edinburgh t/r 

Benzin til lejebil, skal afleves med fuld tank 

Drikkepenge, 30£ pr. jæger pr. dag – afregnes direkte med guiden 



Måltider og drikkevarer 

Eventuel leje af riffel, dkr. 200,- pr. dag 

  

KOMBINATIONSJAGT (kronhinder og –kalve) og Rough shooting i 
højlandet 

TILBUD pr. jæger ved min. 4 jægere 

2 dages jagt 2:1 på hind og kalv 

1 dags rough shooting 

4 nætter i hus på egen forplejning 

4 dages lejebil (Aberdeen eller Edinburgh) 

Al transport under jagt 

Fri afskydning af hinder/kalve og fugle 

Jagttilladelse (eget våben) 

*Dkr. 10.995,- 

*prisen er baseret på £ kurs 10,1 og justeres i både op- og nedafgående retning, baseret på kursen den dag 
LB Jagtrejser betaler i Skotland. 

Ikke inkluderet: 

Fly til Aberdeen/Edinburgh t/r 

Benzin til lejebil, skal afleves med fuld tank 

Drikkepenge, 30£ pr. jæger pr. dag – afregnes direkte med guiden 

Måltider og drikkevarer 

Evt. leje af våben, riffel dkr. 200,- pr. dag og jagtgevær dkr. 350,- pr. dag 

Haglpatroner, 9£ pr. kasse med 25 stk. 
 


