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Medlem af rejsegarantifonden nr.:1685 

             Skotland - Bukkejagt 

 

Bukkejagten foregår i området omkring Inverkeithny, som er 

beliggende i den nordøstlige del af Skotland. Jagten vil foregå på 

de steder hvor Stalkeren vurdere, at der er gode muligheder for, at 

nedlægge nogle pæne skotske høj samt lavlandsråbukke. Biotopen 

gør at der efter det skotske høj- og lavland, er en god bestand af 

råvildt i området. 

 

Inkluderet i prisen: 

• 4 dages ophold  

• 3 dages jagt  

• Jagtføring 1:1  

• Bed and Breakfast 

• Transport under jagten                

Pris pr. jæger 1390 £  
Ledsager 750 £ på bed and breakfast 

Ekstra dags jagt og ophold 450 £ 

 

Trofæafgifter på råbukke: 

Op til 199 g  270 £ pr. stk. 

200 - 299 g  370 £ pr. stk. 

Fra 300 g og over afregnes med 2,55 £ pr. g. for alle gram. 
 

Indkvartering er altid på en meget hyggelig Bed and Breakfast som 

inkluderer morgenmad. Vedr. aftensmad, kan der benyttes en af de 

mange hyggelige skotske pubber, som ligger overalt i Skotland. 
 

Bukkejagt i Skotland er altid spændende og udfordrende. 
 

Vores partnere anbefaler bukkejagten i dette område fra midten af 

maj og til midten af juni. Dette er det bedste tidspunkt at jage 

råbuk i. Ligeledes er begyndelsen af august god når råbukken er i 

brunst. Der er her billeder fra et par gode råbukke som er nedlagt i 

Skotland. 
 

Ikke inkluderet i prisen:  

Middagsmad og aftensmad, firearms Permit 70 £ pr. jæger, 

administrationsgebyr 130 £ pr. deltager, transport til og fra 

Skotland, tips £20 pr. råbuk samt £20 pr. råbuk i rengøring til 

stalkeren, rejse og afbestillingsforsikring. Ved ulige antal jæger 

kan der opkræves tillæg for enkeltværelse. 

 

Trofæerne er afkogte, og vejes efter et døgn, hvorefter der trækkes 

90 gram fra vægten. 

Vejledende, leje bil pris ca. £140-165, fri km. og inkl. forsikringer.  

Flybilletter Kastrup/Aberdeen eller Edinburgh t/r ca. 1.800 - 

2.000,- kr. pr. billet (billigste dagspris). 
 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser. Der tages forbehold for trykfejl, ændret priser 

og udsolgte rejser. Øvrigt vildt og anskydninger efter prislisten 
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