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Skotland Højlandsjagt på kronhjort

Jagten på kronvildt i det skotske højland er for mange indbegrebet af ”rigtig” jagt. Her er endeløse 
vidder og de skønneste udsigter over bjerge og søer. Har man med sved på panden, kravlet gennem 
lyngen og jaget den brølende kronhjort, indtaget et solidt måltid mad og afsluttet dagen med et glas 
whiskey i den polstrede sofa, så ved man 100% hvorfor mange vender tilbage år efter år......

Pakken inkluderer:
• 3 dages hjortejagt med jagtføring 2:1
• Afskydning af 2 hjorte pr. jæger
• 4 dages ophold på lokal B&B
• Al transport under jagten
• Leje af riffel incl ammunition

Tillæg til prisen:
• Fly Danmark-Skotland T/R
• Udlejningsbil
• Aftensmåltider
• Rengøring af trofæ pr. stk. 30 £, betales direkte
• Drikkepenge
• Evt. rejse og afbestillings forsikring fra14.995 kr.
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Skotland Højlandsjagt på kronhjort

Globus Jagtrejser kan tilbyde hjortejagt på afprøvede kvalitetsrevirer i både den vestlige og 
centrale del af det skotske højland. Indkvarteringen planlægges udfra kundens ønsker, uan-
set om man ønsker feriehus med egen forplejning eller slotsophold med gourmetoplevelser. 
På flere estates, vil det være muligt, at kombinere med jagten på Sikahjort. 

Jagten
Dagen indledes som regel ved solopgang, hvor man kører ud til 
det valgte område. Her begynder den til tider, fysisk krævende 
pürsch, hvor man bruger meget tid med kikkerterne for at 
lokalisere kronvildtet. Når man har fået kontakt med en rudel 
og stalkeren har vurderet, at der er en afskudsbar hjort iblandt, 
indledes den endelige pürsch, hvor jagtkammeraten på afstand 
kan følge slagets gang

Når de nedlagte hjorte, skal fragtes ned fra højlandet, bruger 
man stadig flere steder ponyer til jobbet omend det 8 hjulede 
køretøj, Argocat, idag er det mest anvendte.

I Skotland er jagten slut, når de hjemmefra bestilte hjorte er 
nedlagt, medmindre man ønsker at skyde flere og at reviret har 
flere til afskydning.

Det kan være forbundet med en del besvær og ekstra omkostninger at tage sin egen 
riffel med til Skotland. Vælger du at leje på stedet, vil du som hovedregel komme på 
jagt med en god riffel/optik med lyddæmper og bipods (støtteben)
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Skotland Højlandsjagt på kronhjort

Vi har indkvarteringsmuligheder lige fra de hyggelige kroer med en god seng til mere 
luksuriøse herregårde og slotte med store gourmetoplevelser Landroveren er synonym med jagten i Skotland.....

Kun få steder i verden, kan man opleve, en natur så smuk som i Skotland

En stolt dansk jæger i ubeskrivelige naturscenarier - Det SKAL opleves!!!
Jagt på kronhjort i Skotland, er ikke traditionel trofæjagt  Her afskydes selektivt
 omend det tit lykkes at nedlægge en kronebærende hjort.

Et billede som dette kræver ikke mange kommentarer :-)


