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Revirbeskrivelse:  
Du vil komme til at jagte på et skønt revir på ca. 5.660 

Ha., hvoraf ca. halvdelen er skov og det resterende er 

skotsk højland når det er bedst. Terrænet er ikke det 

mest krævende Skotland kan byde på, men det 

tilrådes at konditionen er rimelig god, da det er en af 

forudsætningerne for en succesfuld jagt i det skotske 

højland. Jagten afvikles som en kombination af skov- 

og højlandsjagt alt efter ønsker og vejret den 

pågældende dag. Der nedlægges hvert år flere stærke 

bukke på distriktet heriblandt enkelte medaljetrofæer. 

Området er kendt for sin storslåede natur og mange 

seværdigheder - perfekte rammer for ledsager 

personer der værdsætter naturoplevelser. Såfremt det 

har interesse kan der arrangeres ridning, fiskeri, 

sightseeing m.v.  

 

 

Afskydning: 

Under jagten er jægeren altid ledsaget af 1 

professionel stalker som gør sit ypperste for at 

jægeren skal få en succesfuld jagtoplevelse og en 

uforglemmelig naturoplevelse. Jagten afvikles som 

morgen- og aften pürsch af 3 - 4 timers varighed. 

Succesraten er under normale vejrforhold m.v. 2 stk. 

råbukke pr. dag. Afskydning iflg. skyttens anvisninger.  

 

Våben: 

Fra 2022 kræves der man har lyddæmper på sin riffel i 

Skotland. 

 

Periode:  

Fra medio maj måned til medio af august. Der skal 

spørges hver gang på ledige datoer. 

 

 

Indkvartering: 

Ophold på B&B eller evt. i hyggelig cottage.  

(Indhent tilbud) 

Øvrig forplejning kan købes til rimelige priser på 

indkvarteringen. 

 

 

Transport til indkvarteringen:     

Til Skotland er ikke inkl. i tilbudet. Der kan arrangeres 

fly til f.eks. Aberdeen samt med udlejningsbil. 

Skotland 
Rothiemurchus   

Bukkejagt 

 
 

http://www.gamekeeper.dk/


 Gamekeeper & Buhls Jagtrejser A/S ● Vejlevej 274 ● DK007323 Give 

 tlf.: +45 76704100 ● +45 97267418 ● www.gamekeeper.dk 

 

 

 

 

Prisberegning pr. jæger v/2 jægere:  

4 dages ophold B/B i dobb.værelse med 2 enkelt senge 

3 dages jagt (6 outings), samt al transport ifb. med 

jagten fra aftalt møde sted. 
Pris i alt pr. jæger ..................................... DKK 12.000,- 

 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Våbenpapirer/firearms DKK 450,- 

Våbenleje £30 pr dag. 

Flybillet evt. til Aberdeen ca. DKK 2.500,- pr. pers. 

Udlejningsbil ca. DKK 900 pr. person. 

Prisen er beregnet på dagens kurs 8,9 og ved afvigelser 

+/- 2% vil den blive reguleret efter dagens kurs ved 

booking/indbetaling. 

Ekstra jagtdag inkl. B/B DKK 3.675,- pr. jæger. 

Udgifter for våben på fly ca. €75 pr. våben pr. vej. 

Afkogning £40 pr. buk. 

Tillæg for enkeltværelse DKK 310 pr. nat. 

Drikkepenge er normalt omkring £40 pr. nedlagt buk. 

Ledsager inkl. 4 dages B/B DKK 3.955,-  
 

Trofæafgifter for afskydning af bukke: 

Pr. buk uanset str. ................... DKK 3.300,00 
 

Headkeeperen forbeholder sig ret til at afkræve 

betaling for kødødelæggelser. 

 

 

Jeg håber, at ovennævnte arrangement måtte have din 

interesse, og beder dig venligst give besked snarest 

muligt, idet tilbuddet er ude til anden side. 

 

I bekræftende fald du ønsker at reservere det nævnte 

revir, beder jeg dig venligst indbetale DKK 5.000,- i 

depositum, samt fremsende kopi af hele EU våbenpas 

og rejsepas. 

 

Endvidere er jeg selvfølgelig til tjeneste med alle 

oplysninger om arrangementet, som du måtte ønske, 

og vi henviser naturligvis også gerne til andre jægere, 

som har besøgt dette revir, hvilket altid er en ekstra 

sikkerhed for et vellykket arrangement. 

 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER 

 
Søren Sørensen  

email: soeren@buhlsjagtrejser.dk 

tlf.: direkte +45 2122 7570 
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Tidspunkt:  
 

 
Sted:  

 

Fulde navn: 
 

     

Adresse: 
Postnr./By:  

 

Har du rejst med 

Gamekeeper & Buhls 
Jagtrejser tidligere ? 

 E-mail: 

Tlf. 
 

Privat: 
 

Arbejde: 
 

Mobiltlf: 
 

Pas nr.: 
Udløbsdato: 

 Cpr. nr.: 

Følgende riffel  
medbringes: 

 

Fabrikat: Våbennr. 

 

 

Kaliber: Antal ammunition:  (Max. 60 

stk.) 

Fly/udlejningsbil: 

 

Ordner selv: 

 

Buhls Jagtrejser ordner: 

    

Jagtdistrikt ønskes  

sammen med: 

  

Eventuel ledsager: 

Fulde navn + cpr.nr. 

  

Ved rejse i egen bil  

opgives bilens:  

Mærke: Reg. nr. 

Ved flyrejse: 

 

Udlejningsbilens fører:  

Afleveret (sæt kryds): Kopi af våbentilladelse: Kopi af EU hele våbenpas: 

 Kopi af jagttegn: Andet: 

Ønsker du forsikringer 
bedes du krydse af 

ved det ønskede 
produkt: 

Afmeldingsforsikring:  
6 % af rejsens pris 

Rejseforsikring: 

Betalt depositum: Beløb:       
Dato:         

Giro:                    Kontant: 
Check:                 Dankort: 

Underskrift 
 

Navn: Dato: 

Eventuelle 

bemærkninger: 

 

 

Email: 
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