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Wicklow i Irland 

Sikajagt: 

Wicklow Mountains er et bjergområde, der ligger i den østlige del af Irland, ca. en 
times kørsel syd for Dublin. Områdets afvekslende natur med skov, enge, remiser, 
søer og bjerge er den rette biotop for sikavildt, hvorfor det også er kendt af jægere 
for dets udfordrende jagt på dette sky og udfordrende dyr.  

Jagten afvikles som en kombination af pürsch og anstand med 1 jæger til 1 guide. 
Terrænet er kuperet og stiller derfor krav til god fysisk form. Dog kan jagten 
tilrettelægges i de lavereliggende områder hvis man har problemer med det kuperede 
terræn. 

Under brunsten kommunikerer sikahjortene med en karakteristisk fløjten og er en 
sand udfordring at jage for den seriøse jæger der har den fornødne ro, evner og 
beslutsomhed til at nedlægge dette ultimative trofæ. 

 

Tidspunkt: 

Uge 36-44 (kun hjorte, uge 38-42 er i brunsten), Uge 45-51 (hjorte og hundyr må 
jages) 

Uge 2-9 kun hundyr 

 

Indkvartering og transport: 

Man indkvarteres i feriehus/lejlighed på egen forplejning. 

Der flyves til Dublin hvorfra man enten kan leje en bil eller blive afhentet. 

Irland 
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Tilbud 1 (sept-okt): 

4 dages jagt 1:1 (8 outings) 

5 nætter i hus/lejlighed 

Al transport under jagt 

Op til 2 sikahjorte uanset str. 

Dkr. 19.800,- 

 

Tilbud 2 (nov-dec): 

4 dages jagt 1:1 (8 outings) 

5 nætter i hus/lejlighed 

Al transport under jagt 

Fri afskydning af hjorte, hinder/kalve 

Dkr. 17.300,- 

 

Tilbud 3 (jan-feb): 

3 dages jagt 1:1 (6 outings) 

4 nætter i hus/lejlighed 

Al transport under jagt 

Fri afskydning af hinder/kalve 

Dkr. 10.000,- 

 

Ikke inkluderet: 
Fly til Dublin t/r (Ryanair flyver direkte Billund-Dublin for under dkr. 1.000,-) 
Lufthavn transfer t/r (pr. bil), dkr. 1.500,- 
Våbentilladelse, dkr. 450,- 
Leje af våben, dkr. 450,- for perioden 
Afkogning af trofæer pr. stk., dkr. 575,- 
Drikkepenge 
Hjemsendelse af trofæer, ca. dkr. 1.000,- pr. hjort (kan variere) 
Måltider og drikkevarer 
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