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Her får du muligheden for at opleve jagten på den 
meget skudstærke og sky sikahjort, som også går 

under kælenavnet ”den sorte skygge” pga. dens 
meget sorte hårlag og fordi den er mest aktiv i 
skumringen. 

Jagten på dette pragtfulde og smukke dyr er altid 
en udfordring i sig selv. Sikaen har en magisk 

evne til at dukke op og forsvinde som dug for 
solen. Af natur bliver den højest en 8-ender, men 
der forekommer dog enkelte eksempler på 10-

endere. 
 

Reviret 
Jagtreviret er et meget eksklusivt revir i det 
smukke meget rullende og kuperede Wicklow 

Mountains, kun ca. 1 t syd for Dublin. Revirerne er 
en dejlig blanding af skov, lysninger, moser og 

næsten rent højland, hvor sikahjorten ynder at 
være. 

Reviret er uden tvivl et toprevir når 
det gælder sikavildt. På de i alt ca. 25.000 acres 
der består af 3 hovedområder nedlægges der 

hvert år knap 200 stk. sikavildt hvoraf ca. 40 - 50 
er sikahjorte, af disse er nogle medalje hjorte. 

Udover sikavildtet er der også lidt kronvildt samt 
hybrider af ½ sika + ½ kronvildt samt lidt vildged. 
Skytten er kendt blandt inkarnerede sikajægere 

med hans enorme viden og har i årtier at 
fremskaffet kapitale sikahjorte trofæer gennem 

selektiv afskydning.  
 
Indkvartering på hotel 

Man bliver indkvarteret på et rigtigt hyggeligt lille 
irsk hotel med kold Guniess i hanerne. Der 

serveres Irsk breakfast efter jagten. Aftensmaden 
kan bestilles a la carte og er inkl. prisen.  
Hotellet er vant til jægere. Irerne er kendt for 

deres altid utrolige gæstfri- og åbenhed overfor 

Irland 
Wicklow Mountains 

Sikahjort 
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gæster og udlændinge. 
 
Selve jagten 

Jagten er 2:1 hvor man går med en proff. guide. 
Der er 4 skytter tilknyttet områderne. Normalt 

ankommer man søndag, jager mandag – torsdag,  
hjemrejse fredag. Der jages ikke i weekenden. 
 

Riffel 
Vil man medbringe egen riffel laver vi irsk 

våbentilladelse inden afrejse, dette tager typisk 
min.  8 uger. Man kan også leje udmærket rifler af 
guiden (bl.a. Sako win. 270/plastic med 6 x 42 

Zeiss riffelkikkert påmont.)  
 

Alle nedenstående pakker kræver 2 jægere!  
 
Luksuspakken: 

Prisberegning pr. jæger inkl. 2 sikahjorte 
• 5 dages ophold på hotel med morgenmad 

og aftensmad (open menu kort) 
• 4 dages jagt med jagtføring 2:1 

• Afskydning af 2 sikahjorte uanset str. 
• Trofæ prep. i felten og transport til 

konservator 

• Schweisshund, hvis nødvendigt 
• Kørsel under jagten 

 
Pris pr. jæger  dkk 27.500,- 
 

Jagttider: 
Sikahjort          : 01. sept. – 31. dec.  

Sika hind/kalv : 01. nov.  – 28. feb. 
 
Ikke inkl.: 

- Flybillet til Dublin t/r 
- Afhenting i Dublin € 170 pr. vej/bil – bet. direkte 

- Lejeriffel € 50 pr. dag inkl. ammo. 
- Irsk våbenlicens og jagttilladelse € 125  
- Irsk jagtforsikring € 50 

- Evt. afskudshjorte € 250  
- Middagsmad 

- Alkoholiske drikke 
- Trofæ rengøring og konservator arb. 
- Drikkepenge  

- Enk. vær. € 25/nat 
 

Prisliste ved ekstra vildt: 
Mountain Goat  DKK 6.980 
 

Anskudt sikahjort eller vildged = nedlagt 
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Far/søn eller jagtkammerat pakken, inkl. 1 
sikahjort pr. jæger (kræver 2 jægere) 

• 5 dages ophold på hotel med morgenmad 

og aftensmad (open menu kort) 
• 4 dages jagt med jagtføring 2:1 

• Afskydning af 1 sikahjort uanset str. pr. 
jæger 

• Trofæ prep. i felten og transport til 

konservator 
• Schweisshund, hvis nødvendigt 

• Kørsel under jagten 
 

Pris pr. jæger  dkk 17.850,- 

 
Ikke inkl. 

Samme som ovenstående 
 

Hundyrspakken (muligt fra 1. nov. – 28. feb.) 

• 4 dages ophold på hotel med morgenmad 
og aftensmad (open menu kort) 

• 3 dages jagt med jagtføring 2:1 
• Fri afskydning af hind/kalve eller 1 

afskudshjort pr. dag 

• Trofæ prep. i felten og transport til 
konservator 

• Schweisshund, hvis nødvendigt 
• Kørsel under jagten 
 

Pris pr. jæger  dkk 19.500,-  
(kræver 2 jægere) 
 

Ikke inkl. 
Samme som ovenstående 

 
Et fremragende revir med en rigtig god og stærk 

sikavildt bestand 
En jæger vi havde på reviret udtalte ”et meget 
imponerende sted hvor jeg har aldrig tidl. har 

kunnet ligge på et sted og se så meget sika vildt 
på én gang” 

 
Med venlig hilsen 

GAMEKEEPER & BUHLS JAGTREJSER  
 

 
 

Henrik Mortensen  

email: hm@gamekeeper.dk 

tlf.: direkte +45 2193 6369 
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Reviret er beliggende ved pilen i Co. Wicklow, ca. 1 t 

kørsel syd for Dublin: 
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