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VANDRÅDYR OGVANDRÅDYR OG

MUNTJAC I ENGLANDMUNTJAC I ENGLAND

Det kinesiske vandrådyr er mindre end vort hjemlige råvildt. Store sorte øjne, tyk blød pels og hannernes

manglende horn giver de små hjortedyr et meget feminint - næsten tegneserie-nuttet – udseende. I hvert

fald på afstand… For de krammedyrsagtige hjorte besidder et sæt lange hugtænder som får trofæerne til at

fremstå som noget fra en helt anden – og meget mørkere – verden. Et vandrådyr er et must i enhver

trofæsamling – vi tilbyder dette toprevir, hvor der også er masser af muntjacs!

Jagten kan udføres af alle Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering på hotel Kombinationsjagt Pürschjagt

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jagtrejser.dk | info@diana.dk



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Jagt på kinesisk vandrådyr og muntjac i En...Jagt på kinesisk vandrådyr og muntjac i En...

HØJDEPUNKTER

Toprevir
God chance for medaljetrofæ
God og stærk bestand af muntjac og kinesisk
vandrådyr
Engelske landskaber med landbrugsarealer,
enge, levende hegn og mindre skove samt
charmerende byer med små krogede og snoede
veje.

Overblik

I starten af 1900 tallet blev et antal kinesiske muntjacs sat
ud i naturen fra Woburn, og de følgende år udvikledes
fritlevende bestande i en række forskellige grevskaber i det
sydlige England.

Vi kan arrangere jagt i dette eksklusive område, lige nord
for London, og her findes en rigtig god og stærk bestand af
munjtac og kinesisk vandrådyr.

Muntjac holder af tæt vegetation som f.eks. brombærkrat,
rhododendronskove og lignende, hvor det er let at finde
skjul. Det er et aktivt dyr, som er meget i bevægelse og
ingen kostforagter, da den esser på mange forskellige
vækster.

Det kinesiske vandrådyr befinder sig oftest på de åbne
landbrugsarealer, præcis som vi kender det fra det
almindelige råvildt. Her kan man i vinterhalvåret se store
"spring" på de åbne felter.

I det sydlige England vil man møde typiske engelske
landskaber med landbrugsarealer, enge, levende hegn og
mindre skove samt charmerende byer, små krogede,
snoede veje, store slotte og herresæder og en meget
venlig og imødekommende befolkning.

Jagten

Jagten foregår som en blanding af pürsch og anstandsjagt.

Der er adskillige hochsitze placeret på strategiske steder.
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Chancerne for et medaljetrofæ er gode. Jagten kan også
kombineres med jagt på dåhjort.

Afskydningen er varieret og områdets skytte forsøger at
regulere de unge og gamle dyr i bestanden, og samtidig
opretholdes en imponerende trofækvalitet.

 

Jagtperiode

Kinesisk vandrådyr: 1/11-31/3

Muntjac: 1/10-15/4
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OPHOLDOPHOLD

HotelHotel

Opholdet foregår på et lille hyggeligt hotel hvor vore gæster typisk
indkvarteres i 2-sengs-værelser med eget bad og toilet med
mindre andet er aftalt. Hvis det ønskes, tilbydes der mod tillæg,
enkeltværelse. Prisen inkluderer ”Full English breakfast” (det
store engelske morgenbord)”, alle som har prøvet den engelske
morgenmad ved, at den mætter til langt op af dagen.

Hotellet er rigtig hyggeligt med ægte engelsk charme og
atmosfære og ligger kun 20 minutters kørsel fra reviret. Det er
derfor nemt og bekvemt at komme til og fra jagten. I byen, finder
man små hyggelige restauranter og pubber.

Det vurderes, at området er attraktivt for eventuelle ledsagere, da
der bl.a. er gode muligheder for shopping. Området er mondænt,
og London ligger kun ca. 1½ times kørsel væk! Det vil være en
fordel af flyve til London Luton da denne lufthavn kun ligger ca. ½
times kørsel fra hotellet.
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PARTNERPARTNER

CD Sporting CD Sporting 

Vores partner i England organiserer en fantastisk jagt på
hovedsagligt kinesisk vandrådyr og muntjac, men også på buk,
dåvildt og fuglejagter.

Skytten har nogle af de bedste områder for kinesisk vandrådyr og
muntjac. Bestanden af kinesisk vandrådyr i vores partners
områder er en af de tætteste i den sydlige del af England.
Partneren har stor ekspertise inden for området, han er meget
passioneret og yder altid sit bedste overfor vores jægere.

Vi kan kun anbefale ham, han lever op til alle vore forventninger
om hvordan jagt skal drives, hans service niveau og ekspertise
kommer vores mange jægere til gode når de igen og igen
besøger dette pragtfulde jagtområde.
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REVIRREVIR

BedfordshireBedfordshire

Landskabet er præget af de typiske engelske landbrugsarealer,
levende hegn, enge og mindre skovarealer.

De charmerende små byer er spredt i landskabet, og via små
snoede veje kan du køre rundt mellem disse og oven i købet
støde på nogle af de mange slotte og herresæder, der befinder
sig i området. Befolkningen her er meget venlige og
imødekommende. Reviret er klart et besøg værd!

Alle jagtledere taler naturligvis engelsk og er meget
imødekommende og hjælpsomme.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

4 dages ophold på hotel med morgenmad i delt

dobbeltværelse

3 dages jagt 1:1

Trofæafgifter (afregnes direkte)

Flyrejse til London t/r

Evt. lejebil 

Leje af riffel £ 25,- pr. dag pr. jæger (en betingelse på

dette revir)

(Egne våben ikke tilladt på dette revir)

Måltider udover de inkluderede

Drikkepenge til jagtguide (ca. £20 pr. stk. nedlagt vildt)

Enkeltværelsestillæg kr. 480,- pr. dag pr. person

Ekstra jagt- og opholdsdag kr. 2.850,- pr. jæger

Konservatorarbejde og hjemsendelse af trofæer

EU-ansvarsforsikring kr. 59,-

Alt som ikke er nævnt under "Prisen inkluderer"

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 02

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 7



Trofæprisliste (GBP)

Muntjac

Cull - buk/hundyr £120,-

Repræsentativ buk £38,- pr. cm af længste horn

Bronze £450,-

Sølv £600,-

Guld £850,-

Chinese Water Deer: 

Ungdyr/cull buk/hundyr £130,-

Gammelt hundyr £200,-

Repræsentativ buk £350,- (kun februar og marts)

Medalje uanset: £850,-

Dåhjort:

Spidshjort £120,-

Hjort (stanghjort - halvskuffel - fuldskuffel) £200 - £1.500,-

Hundyr/kalv £80,-

Vi tager forbehold for kursændringer, GBP-kursen er udregnet pr. 01.02.2021
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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt på kinesisk vandrådyr og muntjac i En...Jagt på kinesisk vandrådyr og muntjac i En...

Kinesisk Muntjak Dåhjort/Dåvildt (Europa) Kinesisk vandrådyr
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Om osOm os

Limpopo Travel & Diana Jagtrejser

Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

I årene, der er gået, er virksomheden vokset sig til at være

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

en 40 lande og kunder fra hele verden. Dette har kun

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

sætter en stor ære i, at en væsentlig del af vore kunder er

stamkunder, som ofte rejser med os, og som trækker nye

kunder med sig ind i vor virksomhed.

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

netop nu. Et mylder af små og mellemstore bureauer har vi

altid haft på jagtrejsemarkedet, men i de senere år har

internettet for alvor åbnet for direkte bookinger og

arrangementer via mere eller mindre gennemsigtige

”formidlere” og udenlandske bureauer.

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

arrangementer, der ikke afvikles som lovet, og det er som

regel først når det går galt, at det går op for den uheldige

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde

af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

tilfælde af, at noget som helst går skævt.
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