
 

England - Mellem Birmingham og Oxford. 
 

Bukkejagt - Muntjac - Dåhjort - Chinese Waterdeer. 
 

Jagten vi kan tilbyde ligger midt imellem Birmingham og Oxford. 
Der er her mulighed for at jage på 200.000 acres med meget smukke og 
afvekslende biotoper. Dette sammen med et mildt klima gør at der findes 
god bestand af CWD, Muntjac, råvildt samt dåhjort/dåvildt.  
 
Inkludert i prisen: 
• 3 dages ophold  
• 3 dages jagt (morgen og aften pürsch, 6 outings + så meget jagt om 

dagen som muligt) 
• Jagtføring 1:1/2:1 på jagt (Pürsch) egen hånd fra hochsitz osv. 
• Bed and Breakfast i dobbeltværelse 
• Transport under jagten 
 

Pris pr. jæger 1190 £    (Ved 2-6 jægere.) 
Ophold på Bed and Breakfast for ledsager - 140 £ pr. dag 
 
Muligheden er god for jagt på den spændende Muntjac som måske et af 
de sjoveste dyr at jage, man skal ikke tage fejl blot fordi det er et lille 
dyr, de står ikke sådan lige stille blot for at blive nedlagt, der er også 
gode mulighed for Chinese Waterdeer.  
 
Hos vores partner nedlægges der mange medalje Muntjac samt 
medalje Chinese Waterdeer hvert år. 
 
Der vil på denne jagt også være mulighed for at skyde hundyr af dåvildt, 
råvildt samt CWD og Muntjac efter skyttens anvisning 
 
Gode muligheder for at jage medaljebukke. 
 
Jagten på Muntjac er en meget spændende jagt og måske et af de 
sjoveste dyr at jage, og man skal ikke tage fejl blot fordi det er et lille 
dyr. De står ikke sådan lige stille blot for at blive nedlagt.  
 
Området er med levende hegn, moser og engarealer. 

 
Indkvarteringen foregår på et hyggeligt hotel lige i nærheden af 
jagtområdet. Se filmen om jagt i England fra ULL Hunting den er filmet 
i vores jagtområder med vores gæster, hvor vi tilbyder denne jagt. 
 
Afskydning af trofædyr, efter prislisten på næste side. 

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

 

         Medlem af rejsegarantifonden med nr. 1685  
 
Ikke inkluderet: Drikkepenge betales til skytten, trofæafgifter, transport til og fra England, flybillet, leje bil for 4 dage  
ca. 200£ pr. bil (alternativ afhentning), skinning af skudt dyr 40 £, afkogning af trofæer 50 £,  firearms certifikat 70 £.  
pr. våben, leje af våben, tillæg for enkeltværelse 50 £ pr. dag, rejse eller afbestillingsforsikring.  
 

   Jagtrejser til hele verden…!! 



 
 
  Muntjac:  
  Optil medalje             600£ 
  Bronze             850£ 
  Sølv             950£ 
  Guld           1050£ 
 
  Chinese Waterdeer: 
  Alle optil bronze             600£ 
  Bronze                  850£ 
  Sølv             950£   
  Guld           1150£ 

 
  Trofæafgift dåhjort: 
  600-1300 £ 
 
Vi skal, hvis der ikke ønske lejevåben have det originale EU-Våbenpas tilsendt for at få udstedt Firearms Permit    
senest 45 dage før afrejse. 

 
Der betales 3.500,- kr. pr. deltager ved tilmelding. Restdepositum betales 60 dage før afrejse.  

 
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser. 

 


