
BUKKEJAGT I DETBUKKEJAGT I DET
SYDLIGE SKOTLANDSYDLIGE SKOTLAND

Fremragende bukkejagt i det sydlige Skotland. Er bukke din jagtpassion og tilmed i et naturskønt terræn?

Så har vi et nyt område i det sydlige Skotland, hvor bestanden af råvildt er tæt og trofækvaliteten er af rigtig

god kvalitet. Trofæafgifterne er meget konkurrencedygtige.

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering på hotel Anstandsjagt Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Bukkejagt i det sydlige SkotlandBukkejagt i det sydlige Skotland

HØJDEPUNKTER

Tæt bestand af råvildt
Flotte skotske bukke - mulighed for
medaljebukke 
Fantastisk ophold på "Country House Hotel" 
Varierende terræn 
Adgang til mere end 8.000 hektar jagtområde 
Området er også ideelt for småvildtjagter

Overblik

Hvis du drømmer om og prøve en traditionel bukkejagt i
Skotland med mulighed for store bukke, så har vi en oplagt
mulighed i det sydlige Skotland. Reviret er et særdeles
godt bukkeområde og der nedlægges hvert år rigtig flotte
bukke!

Jagten

Jagten er en kombination af anstandsjagt og pürsch/stalk.
Området råder over erfarne skytter og består af blandet
skov, eng, mark og en masse små remisser.

Biotopen er ideel for råvildt og bestanden er særdeles
sund og mangfoldig med rigtig gode gener, hvilket skyldes
den meget selektive afskydning af bukkene på reviret. 

Her er der altså tale om et revir med mulighed for at skyde
gode bukke til særdeles attraktive trofæpriser. Skytten
råder over 8.000 hektar jagtområde, som er fordelt i flere
mindre områder og der nedlægges årligt ca. 100 bukke. 

Området er også ideelt for småvildtjagter.

 

Området

De fleste af jagtområderne ligger ca. en time syd for
Edinburgh lufthavn, der afgår dagligt direkte fly København
til Edinburgh og det er muligt at blive afhentet i lufthavnen
hvis det ønskes - mod tillæg. Alternativt kan man leje en bil
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og derved have mere frihed i løbet af dagen, når man ikke
er på jagt.

Indkvartering

Indkvartering finder sted på Dryburgh Hotel, hvor jægerne
indkvarteres i 2-sengs værelser og opholdet er inkl.
morgenmad.

Vores partner kan tage op til 3 bukkejægere ad gangen og
det er muligt at jage 2:1, hvis man ønsker dette. 

Vil du afsted, så er det en god idé allerede at reservere nu.
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OPHOLDOPHOLD

Dryburgh HotelDryburgh Hotel

Hotellet, der ligger kun en times kørsel fra Edinburgh lufthavn,
ligger utroligt smukt på bredden af floden Tweed i hjertet af
Scottish Borders – grænselandet mod England i syd. Fra de fleste
af værelserne og opholdsrummene er der udsigt over floden.

Hotellet er et luksuriøst indrettet 4-stjernet hotel med en
restaurant i særklasse. Her er råvarerne naturligvis primært vildt
og årstidens lokale grøntsager. Hotellet er forsynet med et sikret
våbenkammer til opbevaring af gæsternes våben og ammunition
samt et tørrekammer til tørring af gennemblødt jagttøj.

Hotellet har i flere år modtaget den prestigefyldte udmærkelse
”Scottish Country Sports Hotel of The Year” som en
anerkendelse af den service hotellet yder sine jagtgæster.
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REVIRREVIR

MelroseMelrose

Familiens formål, med at erhverve hotellet i april 2007, var at
kombinere det perfekte jagtophold med den perfekte jagt på et
fantastisk revir. Altså en samlet jagtoplevelse, hvor både
indkvarteringen og jagtområdet er skræddersyet til jægeren, og
hvor partneren har stor erfaring og yder stor service.

Familien, der driver hotellet har adgang til mere end 40.000 hektar
professionelt drevet jagt indenfor 35 minutters kørsel fra hotellet.
Mulighederne er overvældende og ekstremt varierede. Der er
sneppe og småvildtjagt umiddelbart rundt om hotellet, og der er
blandet ”walked-up” og småvildtjagt, der også kan indeholde
ande- og gåsejagt tilgængeligt flere forskellige steder.

Der er grousejagt over pointere og settere, ligesom der er
traditionel klapjagt i verdensklasse på grouse. Der kan også
organiseres jagtdage på snehare i højlandet eller klapjagter på
fasaner eller agerhøns. Naturligvis kan der også arrangeres
duejagt og bukkejagt mm.

Naturen i området er fantastisk smuk, meget frodig og ret kuperet
landskab. Jagten i dette område kan varmt anbefales.

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 5



Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Pris pr. jæger 25. maj 2023 - 27. september 2023  11.495,00,- Kr.

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

4 dages ophold på Dryburgh Abbey Hotel (delt

dobbeltværelse)

3 dages bukkejagt med guidning 1:1 eller 2:1 

Al transport under jagten 

Alle gebyrer og licenser 

Flyrejse til Edinburgh t/r

Evt. lejebil fra Edinburgh lufthavn 

Trofædepositum, DKK 5.000 (modregnes ved endelig

afregning) 

Enkeltværelsestillæg, DKK 580 pr. person pr. nat

Evt. transfer til og fra Edinburgh lufthavn, ca. GBP

£150-200 pr. vej 

Trofæafkogning, GBP £40 pr. buk (Betales direkte til

guiden) 

Drikkepenge til jagtguide (Normalt ca. GBP £40 pr.

buk) 

Måltider udover morgenmad (kan købes på hotellets

restaurant) 

Trofæafgifter (betales iht. nedenstående prisliste)

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Alt som ikke er nævnt under prisen inkluderer

Våbentilladelse

For at jage i England og Skotland skal man være i besiddelse af et Firearm Certificate (skotsk/engelsk våben-tilladelse). Denne koster

DKK 850,- og jægeren skal have sit Firearm Certificate på sig under hele opholdet. Vi fremsender, sammen med bekræftelsen, et

spørgeskema, som du bedes udfylde og returnere til os. Det er nødvendigt, at vi har disse oplysninger for at kunne ansøge om

våbentilladelse til dig. Vi skal også bede om en tydelig kopi af dit EU-våbenpas inkl. alle sider, også de blanke. Det er vigtigt, at disse

papirer er os i hænde senest 2½ måned inden afrejse. Er de ikke det, kan vi ikke garantere, at du vil nå at få dit Firearm Certificate

inden afrejse.
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Trofæprisliste

Nedlagte bukke afregnes efter nedenstående prisliste 

- Råbuk op til 104,99 CIC point                                DKK 1.995,-  
- Råbuk mellem 105 - 114,99 CIC point (Bronze)   DKK 4.295,-
- Råbuk mellem 115 - 129,99 CIC point (Sølv)       DKK 6.495,-
- Råbuk fra 130 CIC point (Guld)                           DKK 8.750,-

Nedlagte bukke afregnes med Diana Jagtrejser ved endelig opgørelse efter hjemkomst. 
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VILDTARTERVILDTARTER

Bukkejagt i det sydlige SkotlandBukkejagt i det sydlige Skotland

Buk/Råbuk/Råvildt/Rådyr
(Europa)
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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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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 9

http://www.tcpdf.org

