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Roughshooting i Skotland 

Roughshooting: 

Jagten foregår i Inverness området og nord for hvor man kan opleve den spændende 
jagt med stødende hunde efter fasaner, snepper, agerhøns samt opleve den 
udfordrende jagt på højlandshinder og -kalve. 
 
Jagten foregår typisk ved at man hentes af sin guide efter morgenmad. Herfra kører 
man ud til jagtområdet (fra 10-50 min. – den fjerneste estate er 1 time væk). Kl. 
ca. 9 er man klar til at jage og der jages hele dagen. Jagten foregår som spot and 
stalk med 2 jægere til 1 guide og man er sammen med guiden hele dagen. Guiden 
udvælger og giver tilladelse til hvilke dyr der må nedlægges. Terrænet er kuperet og 
stiller derfor krav til god fysisk form, men der er en rigtig god bestand af kronvildt så 
man kan forvente afskydning af 1-6 dyr pr. jæger pr. dag, meget afhængig af vejret, 
jægernes fysiske form og skydefærdigheder. Der pakkes en madpakke og drikkevarer 
til Jer som bæres i egen rygsæk til forsyning hele dagen. 

Rough shooting på fasaner, agerhøns, snepper og bekkasiner foregår ved at en 
gruppe jægere går på linie gennem terrænet ledsaget af skotske gamekeepere med 
spaniels. Når en fugl letter, er det op til jægerne at nedlægge fuglen hvorefter den 
apporteres af hundene. En spændende, social og hyggelig jagtform der evt. kan 
kombineres med andejagt morgen og aften. Afhængig af skydefærdigheder kan hver 
jæger forvente at nedlægge 8-12 stk. fuglevildt pr. dag. 

 

Tidspunkt: 

21/10 – 31/1 

 

Skotland 
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Indkvartering: 

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

Der flyves til Aberdeen eller Edinburgh hvorfra man kan leje en bil og køre til 
indkvarteringen. 

  

Tilbud pr. jæger (min. 4 jægere): 

2 dages rough shoting 

1 dags hillstalking på hind og kalv 

4 nætter på B&B/cottage 

Al transport under jagt 

Fri afskydning af hinder/kalve og fugle 

Jagttilladelser (egne våben) 

*Dkr. 10.995,- 

*Prisen er baseret på £ kurs 8,35 og justeres i både op- og 
nedadgående retning, baseret på kursen den dag LB Jagtrejser 
betaler i Skotland. 

 

Ikke inkluderet: 

Fly til Aberdeen t/r 

Lejebil (lille), ca. 1.500 dkr. for perioden + 

benzin. 

Drikkepenge, 110£ pr. jæger – afregnes 

direkte med guiden. 

Evt. gebyr for kødødelæggelse ved dårlige 

skud. 

 


