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Jagt på Dåhjort i New Forest, Sydengland  
 

Område: New Forest, England.  

Antal jægere: 1-4 jægere. 

Til afskydning: Dåhjort 

Brunsttid 12.-25. oktober 2018 

Jagten foregår på et top revir i det frodige 

Sydengland. Terrænet er blandet med marker, gamle 

løvtræskulturer, nyplantninger, enge moser og 

landbrugsarealer – en spændende biotop der byder på 

meget variation i jagten. En restriktiv 

afskydningspolitik har gjort at området i dag er et af 

Englands bedste dåhjorterevirer og der nedlægges 

således hvert år flere medaljehjorte. Jagtstilen kan 

variere lige fra pürsch, spot & stalk og skydestiger.   

 

Nedenstående tilbud er baseret på en afskydningsjagt 

idet reviret ønsker at få reduceret i bestanden. Man 

skal derfor forvente at nedlægge afskudshjorte evt. 

med mulighed for en flot trofæhjort. 

 

Indkvartering: B&B eller hotel 

 

Pris pr. jæger i dkr.*: 

Prisen inkluderer: 

▪ 3 dags jagt (6 outings) 

▪ Jagtføring 2:1 

▪ Kørsel i reviret 

Pris dkr.  4.495,-  

 

Ikke inkluderet:  

Flybillet til England 

Ophold, 60-120£ pr. jæger pr. nat 

Transport, lufthavn-revir t/r (Heathrow 100£ og 

Gatwick 150£) 

Trofæafgifter jf. nedenstående prisliste 

Administration, dkr. 400,- 

Leje af riffel, dkr. 300,- pr. dag 

Våbentilladelse (eget våben), dkr. 500,- 

Feltpræparering af trofæer (afkogning) 

Drikkevarer 
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Evt. konservatorarbejde 

Evt. hjemtransport af trofæer. 

 

 

 

Afskydning: 

Dåhjort på 1-2 år (spids og stanghjort) dkr. 1.995,- 

Dåhjort trofæhjort (skovlformet) dkr. 5.995,- 

 

 

 

*Prisen på jagt, ophold og trofæer er baseret på £-kurs 8,45 og reguleres både op og ned i forhold til kursen den dag LB 

Jagtrejser betaler i England. For alle vildtarter gælder at anskudt = nedlagt (estimeret størrelse). 

 

Ved booking af rejsen betales depositum på 50% af jagt, ophold og våbentilladelser pr. jæger. Dette depositum er ikke 

refunderbart. 

 

Rejsen er først booket når depositum er betalt. Restbeløb + trofædepositum betales senest 45 dage før afrejse. 

Slutregning foregår efter hjemkomst fra rejsen. 

 

Se endvidere vores hjemmeside www.lbjagtrejser.dk for vores rejsebetingelser.                   
 

 
Med venlig hilsen 

 
Lotte Vels 

LB Jagtrejser 
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