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Revirbeskrivelse:  
Vi tilbyder dig her en meget spændende og 

oplevelsesrig testjagt på et privat ejet højlandsgods på 

vestkysten af Skotland i det smukke og meget 

kuperede Ross-Shire nær byen Achnasheen. 

Hundyrsjagten på det skotske kronvildt er både en 

spændende og fysisk krævende jagt.  

En jagtform hvor man kan få en masse udfordrende 

skud med riflen normalt fra ca. 50 – 250 m 

Så er du til store åbne vidder og jagt i et fantastisk 

smukt landskab, hvor både skydefærdigheder og 

kondition skal gå op i en højere enhed – så må du ikke 

gå glip af denne jagt!  

 

Jagten og afskydning: 

Dette højlandsgods er på i alt 12.000 acres med meget 

højland og ca. 2.000 acres skov. Godset er det man 

kalder en ”hind estate”, med ca. 450 hinder/kalve 

stående på godset. Deres årlige afskydning ligger på 

cirja 35 – 40 kronhjorte og cirka det dobbelte antal 

hundyr. Man går på jagt 2:1, det vil sige 2 jægere til 1 

skytte. Normalt er det til 2 jægere, men 1 ekstra 

stalker kan kaldes ind, så der kan gå 2 hold af 2 jægere 

af gangen, dvs. i alt og max. 4 jægere!  

Der nedlægges 8 hinder/kalve på de 4 dages jagt og 

man hjælper skytten med at slæbe nedlagt kronvildt til 

Argocatten og videre til slagterummet.  

 

Lejeriffel: 

Godset har desværre endnu ikke mulighed for at lave 

Firearmscertificat, så det er ikke muligt at medbringe 

egen riffe, men godset råder over 2 gode Tikka rifler i 

kal. 270 som benyttes under jagten – inden jagten 

testskyder man med skytten på en skive på 100 m, så 

man er dus med riffel og kikkert inden jagten.  

 

Periode for jagten: 

Jagttiden på hinder og kalve strækker sig fra  

den 21. oktober til og med 15. februar.  

 

Uger for efteråret 2022: vil snart blive lagt på 

 

 

 

 

 

Skotland 
Ross-Shire  

HIND & KALV 2:1 

Testjagt 
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Indkvartering: 

Man indkvarteres i en velindrettet og stor cottage der 

ligger på selve godset, den er renoveret for få år siden. 

Der er plads til i alt 8 personer fordelt på 4 sove-

værelser, fuldt udstyret køkken med komfur, ovn og 

micro bølgeovn, tørrerum med tørretumbler, vaske-

maskine, opvaskemaskine og stor stue med pejs, WiFi. 

Sengetøj og håndklæder er inkl. – et virkeligt dejligt 

sted. Indkvarteringen er fra lørdag – lørdag det vil sige 

i alt op til 7 overnatninger. 

 

Indkøbsmuligheder og spisesteder 

Der ligger flere mindre restaurenter i kørsels afstand, 

som kan benyttes om aftenen, hvis man vil ud at spise! 

Nærmeste større indkøbscenter er Tesco der ligger i 

byen Dingwall cirka 40 min. kørsel derfra.  

 

Nærmeste lufthavne er:  

Aberdeen – Achnasheen: Klik her ca. 3 t 20 min. 

Edinburgh – Achnasheen: Klik her ca. 3 t 35 min.  

Glasgow  - Acnasheen: Klik her ca. 3 t 55 min.  

Nemmeste og billigste er at leje en bil med fri km og 

kasko forsikring i lufthavnen.  

 

Testjagt 

Vi har fået kontakten til dette revir gennem en af vores 

mange gode kontakter i Skotland og er derfor heller 

ikke i tvivl om at dette gods vil give mange jægere i 

fremtiden den perfekte hundyrsjagt og højlands 

oplevelse – men vi har ikke haft jægere på reviret 

endnu, derfor udbyder vi også prisen som en  

testjagts-pris i år 

 

Prisberegning pr. jæger v/jagt 2:1  

Op til 7 dages ophold i cottage, inkl. sengelinned og 

håndklæder. 

4 dages jagt 2:1, med afskydning af 4 hinder + evt. 

nogle kalve pr. jæger efter skyttens anvisning.  

Tikka lejeriffel med god kikkert i cal. .270 

Pris i alt pr. jæger, testjagtspris DKK 8.800  

 

Eventuelle tillæg/fradrag: 

Flybillet evt. til Aberdeen ca. DKK 2.600,- pr. pers. 

Udlejningsbil ca. DKK 950 pr. person. 

Drikkepenge £ 25 pr. hind/kalv, gives til stalkeren efter 

hver dag. 

Ekstra jagtdag inkl. oph. pr. jæger DKK 1.790  

Ledsager 7 dages oph. i cottage DKK 1.890 
 

Andre aktiviteter på og i nærheden af godset: 

Fiskeri i godsets flod og søer (stænger kan lejes) 

Lerdueskydning… 

Flere historiske godser ligger tæt på… 

Whisky destillery… 
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https://www.google.dk/maps/dir/Aberdeen+Airport,+Terminal,+Dyce,+Aberdeen,+Storbritannien/Achnasheen,+Achnasheen,+Storbritannien/@57.354306,-4.1984938,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4884139827d3a2a1:0xb0d90aaa4c974402!2m2!1d-2.2041274!2d57.2002728!1m5!1m1!1s0x488e5653cc6042a1:0x9e259279f1dd3372!2m2!1d-5.072364!2d57.579098!3e0?hl=da
https://www.google.dk/maps/dir/Edinburgh+Airport,+Edinburgh,+Storbritannien/Achnasheen,+Achnasheen,+Storbritannien/@56.781018,-5.3363636,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4887c50e93e3017d:0x19530a2592b1d59b!2m2!1d-3.3614532!2d55.950785!1m5!1m1!1s0x488e5653cc6042a1:0x9e259279f1dd3372!2m2!1d-5.072364!2d57.579098!3e0?hl=da
https://www.google.dk/maps/dir/Glasgow+Airport+(GLA),+Paisley,+Storbritannien/Achnasheen,+Achnasheen,+Storbritannien/@56.7374789,-5.6450792,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x48884eb90111e0dd:0x24a888b519aa330b!2m2!1d-4.4350529!2d55.8690744!1m5!1m1!1s0x488e5653cc6042a1:0x9e259279f1dd3372!2m2!1d-5.072364!2d57.579098!3e0?hl=da
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Ønsker du at reservere ovennævnte revir, bedes du 

venligst givet besked snarest. 

 

Vi håber at arrangementet har din interesse, og beder 

dig venligst give besked snarest muligt. 

 

Endvidere er vi selvfølgelig til tjeneste med alle 

oplysninger om arrangementet, som du måtte ønske. 

 

Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER 

 

 

Henrik Mortensen  

Email: hm@gamekeeper.dk 

Mobil: 2193 6369 

 

 

 

 

 

 

 

Reviret er beliggende I Ross-Shire nær byen 

Achnasheen: 
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