
 
   Skotland - Bukkejagt  

 

                     Udnyt det lave pund - Mulighed for virkelig stærke bukke 
 
Bukkejagten kan foregå i et område omkring Dunkel og 
Blairgowrie som ligger ca. 1 times kørsel fra Edinburgh og 
1 time og 20 minutter fra Aberdeen. Jagten vil foregå på de 
steder hvor stalkerne vurdere, at der er gode muligheder 
for, at skyde nogle pæne råbukke. 
 
Der er tidligere skudt bukke over 700 g i området 
 
Biotopen er meget afvekslende i området, som er på  
5.000 ha. Dette gør at der er mulighed for at møde nogle 
gode og endda kapitale råbukke i området.  
 
Der skydes ca. 40 bukke på de 5.000 ha hvert år, deraf er 
ca. 10-18 bukke medaljebukke, dette er afhængig af 
hvordan vinteren er i området.  Der er tidligere skudt bukke 
over 700 g i området men alle ved at der også skal noget 
held og tålmodighed til disse store bukke. 
 
En gang Skotland – Altid Skotland 
 
Indkvartering er på en meget hyggelig Bed and Breakfast 
som inkluderer morgenmad - Alternativt kan der også 
arrangeres ophold i et af husene på estaten, hvor man selv 
kan lave mad med mere.  
 
Vores partner har mulighed for at arrangere bukkejagten i 
ugerne 17-18-19 og uge 30 

 
       Inkluderet i prisen: 
       4 dages ophold  
       3 jagtdage 
       Bed and breakfast 
       Jagtføring 1:1  
       Transport under jagten        
         
      Pris  pr. jæger  890 £   
 
       Trofæafgifter: 

Op til 199 g   125 £ pr. stk. 
200 - 249 g   175 £ pr. stk. 
250 - 299 g   255 £ pr. stk. 
300 - 349 g   420 £ pr. stk. 
350 - 399 g   550 £ pr. stk.  
400 - 449 g   690 £ pr. stk. 
450 - 499 g   870 £ pr. stk. 
500 - 549 g   950 £ pr. stk. 
550 g eller derover    1090 £ pr. stk. 
Trofæerne afkoges, og vejes efter et døgn, hvorefter der 
trækkes 90 gram fra vægten. Hvis trofæerne ikke har 
lufttørret 1 døgn trækkes der yderligere 10 % på den 
endelige vægt. 
 

        Med venlig hilsen 
        Jørn Riis 
        Aurora jagtrejser    
        Tlf. +45 20638717     www.hunterriis.dk 
 



 
 
 
Ikke inkluderet i prisen: Middagsmad og aftensmad, firearms Permit 70 £ pr. jæger, transport til og fra Skotland, 
tips til stalker pr råbuk, administrationsgebyr 100 £ pr. deltager, 50 £ pr. råbuk i afkogning til stalkeren, evt. lejebil, 
rejse og afbestillingsforsikring. 
 

       I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 
 

 

 

                                           Medlem af rejsegarantifonden med nr. 1685 
 


