
 

 

 

 

 

 

 

Aurora Jagtrejser   Jomfrustien 4. 1. sal    Postbox 115   DK-6100 Haderslev   

 tlf. +45 23452694   E-Mail: aurora@aurorajagtrejser.dk  www.aurorajagtrejser.dk 

Medlem af rejsegarantifonten nr.1685 

 

 

CWD, Muntjac og mulighed for dåhjort samt hundyr i 

England 
 

Jagten, vi kan tilbyde, ligger midt imellem Birmingham og Oxford. Der er her mulighed for at jage 

på 200.000 acres. Områderne er med meget afvekslende biotoper. Dette sammen med et mildt klima 

gør, at der findes en rimelig bestand af CWD (Chinese Waterdeer), Muntjac, råvildt samt dåvildt.  

Muligheden er god for jagt på den spændende Muntjac, som måske et af de sjoveste dyr at jage. 

Man skal ikke tage fejl blot fordi det er et lille dyr. De står ikke sådan lige stille blot for at blive 

nedlagt. Der er også mulighed god mulighed for Chinese Waterdeer.  

 

Hos vores partner nedlægges der mange medalje Muntjac samt 

medalje Chinese Waterdeer hvert år. 

 

Der vil på denne jagt også være mulighed for at skyde hundyr af 

dåvildt, råvildt samt CWD og Muntjac efter stalkerens anvisning. 

Forventning fra 2-6 hundyr eller mere ved god skydning. 

 

Indkvarteringen foregår på et hyggeligt bed and breakfast i 

Witney/Oxford området eller et andet sted i nærheden af 

jagtområdet. 

Se den nye film fra ULL Hunting den er filmet i vores jagtområder, 

hvor vi tilbyder denne jagt. 

 

Inkluderet i prisen:  

4 dages ophold på bed and breakfast i dobbeltværelse  

4 jagtdage med morgen og aften pürsch (6 outings + så meget jagt om dagen som muligt) 

Jagtføring 1:1/2:1 eller evt. på jagt (Pürsch) egen hånd fra hochsitz osv., transport under jagten 

afskydning efter stalkerens anvisning (hundyr kun med i prisen, hvis der skydes minimum 1 

trofædyr) 

Afskydning af trofædyr, efter prislisterne nedenfor. 

I alt  9.950,- kr. pr. jæger v/min. 2 og max 4 jægere 
 

Ikke inkluderet i prisen: Drikkepenge betales til stalker, 

trofæafgifter, transport England (t/r), caping/afkogning 30 £ 

pr. trofædyr, evt. flybillet til ca. 2.000,- kr., leje bil for 4 dage 

ca. 150-180£ pr. bil, fire arms certifikat 550,-kr. pr. våben, 

leje af våben ca. 60 £ for 4 dage, tillæg for enkeltværelse 

350,-kr pr. dag, særafgift 450,-kr, rejse- eller 

afbestillingsforsikring. 

 

P.S. For muligheden for afskydning af hundyr, skal der 

minimum skydes 1 trofædyr af muntjac eller CWD. 
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Muntjac:  

Under 2,5 cm 1.550,- kr. 

Over 2,5 cm  1.995,- kr. 

Bronze  2.950,- kr. 

Sølv  4.475,- kr. 

Guld  5.975,- kr. 

 

Chinese Waterdeer: 

Repræsentativ  3.990,- kr. 

Bronze   7.750,- kr. 

Sølv   8.450,- kr. 

Guld    9.550,- kr. 

 

Trofæafgift dåhjort: 

0,0 kg – 1,99 kg   3.250,- kr.   

2,0 kg – 2,99 kg  6.900,- kr.   

3,0 kg   8.950,- kr. 

Der er mulighed for større dåhjorte - pris AFTALES 

 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser. 

 

Har du/I evt. spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte kontoret på tlf. +45 23452694 

 

Med venlig hilsen   

Aurora Jagtrejser      


