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England - jagt ved Birmingham og Lincolnshire 

 
Jagten vi kan tilbyde ligger ved Birmingham og Lincolnshire. Der jages her 

i forskellige områder. Områderne er med meget afvekslende biotoper. Dette 

sammen med et mildt klima gør at der findes en god bestand af muntjac, 

råvildt, dåvildt og enkelte steder CWD. 

 

Bukkene har i områderne gode trofæer og der er her mulighed for at skyde 

en del af de typisk flotte engelske trofæer og lige pludselig kan muligheden 

for at få sit livs buk også opstå, da der også skydes en del medaljebukke i 

området hvert år. 

 
Der er også mulighed for jagt på muntjac. Jagten på muntjac er en meget 

spændende jagt og 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 i området også mulighed for skyde medalje muntjac. 
 

CWD spørg efter muligheden herfor ved booking da man skal køre til et 

andet område for at afvikle denne jagt, der skydes her normalt kun sølv og 

guldmedalje. 

Dåvildt er der meget af i områderne og der er her mulighed for at jage gode 

trofæer, der skydes årligt ca. 15 medalje dåhjorte samt en del andre stærke 

fuldskufler. 

 

Vores partner i dette område har valgt en fast pris på alle trofæer uanset 

størrelse, dette da det er meget nemmere for ham og der er ikke noget at 

være i tvivl om når et trofæ er skudt. 

 

Indkvarteringen foregår typisk på et af de mange bed and breakfast, som 

der ligger i området omkring jagten. 

Der flyves til Birmingham lufthavn. 

 

Inkluderet i prisen: 

4 dages ophold på bed and breakfast i dobbeltværelse 

3 dages jagt hovedsageligt fra tårne, på egen hånd (6 outings) 

transport under jagten 

Samt ophold på typisk bed and breakfast i dobbeltværelse 

I alt 800 £ pr. jæger ved 2-5 jægere. 

 

Ikke inkluderet i prisen:  

Drikkepenge betales til skytten, Firearms certifikat 550,- kr. pr. riffel, evt. riffel leje 25 £ pr. dag, 

trofæafgifter, rengøring af trofæer 30 £ pr. stk., enkeltværelse 35 £ pr. dag, transport til og fra 

England, lejebil, rejse og afbestillingsforsikring. 
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Trofæafgifter alle råbukke op til medalje          300 £ 

Alle medalje ca. fra 400 g    850 £ 

Rå og lam       45 £ 

 

Trofæafgift alle muntjac bukke uanset størrelse 300 £ 

Hundyr af muntjac      95 £ 

 

Alle dåhjorte uanset størrelse              600 £ 

Dåer og dåkalve      55 £ 

 

Chinese Waterdeer: 

Alle hundyr og handyr op til medalje                 490 £ 

Bronze             610 £ 

Sølv              700 £ 

Guld              990 £ 

 

 

Vi skal, hvis der ikke ønske lejevåben have det originale EU-Våbenpas 

tilsendt for at få udstedt Firearms Permit senest 45 dage før afrejse. 

 

Har I evt. spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte kontoret på 

tlf. nr. 23452694 

 

Der betales 3.500,- kr. pr. deltager ved tilmelding.  

Restdepositum betales 60 dage før afrejse.  

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser. 

 

 

Med venlig hilsen  

Aurora Jagtrejser  
 


