
 

 

SKOTTLAND – HJORT +Sika Hjort 

Priser 2019 
 

 

www.mylla.no   
Tlf.kontor: +47 61320992 ,Tlf.mobil: +47 90019712  e-mail: info@mylla.no 

 

 
 

                                        Tressady Estates  

Week 39-40 

Det er viktig å skjønne at å jakte hjort i det skotske høylandet ikke 

er «trofejakt» da stalker tar ut en bukk som er på retur for 

avskyting. Dette er naturopplevelser og gode jaktopplevelser som 

står i fokus her. Det og se og jakte de majestetiske hjortene i 

skotske høylandet er noe alle jegere bør prøve minst en gang i livet. 

De fleste av våre jaktpakker inneholder 2-3 hjortebukker på en 

ukes jakt. Innkvartering er på en lodge i nærheten av jaktområdet. 

Det er mulig å få en pris på ferdig mat, men i utgangspunktet er det 

beregnet at man lager og ordner seg med mat og drikke selv.         

Det er mulig for tre jegere til å dele en stalker (3:1)                         

Tressady Estate ligger 87 km (1,5 timer kjøring) nord for Iverness 

eller Aberdeen flyplass ca.250km (3,5 timer kjøring). Det er mulig 

å leie våpen til GHB 25 pr. dag. Dette gods er ideelt for 3-4 jegere 

som ønsker å nedlegge 2 hjorter hver. Opphold er fra søndag til 

søndag med jakt fra mandag til lørdag.  

 

 

 

Beste jakttid 

september og 

oktober.  

Mange 

muligheter for 

sightseeing 

etter jakten.  
 

Jakt på hjort i 

høylandet. 
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Inkludert i prisen:  

• 3 dagers jakt med stalker (guide) 

• Avskyting av 1-2 hjortebukker etter valg  

• 4 overnattinger i dobbeltrom på lodge 

• All transport under jakten 
 

Ikke inkludert i prisen: 
• Flybilletter til Aberdeen eller Edinburgh 

• British våpen tillatelse GBP 55 

• Tips til stalker (anbefales minimum 

GBP 50 pr. hjort) 

• Klargjøring av trofe er GBP 35 pr. hjort   

• Transport fra flyplass til overnattings-

plassen 

• Mat og drikke 

• Single rom GBP 15-25 pr person/dag 

• Generelle reisevilkår 
 

 

Forslag på reiserute: 
 

Dag 1 – avreise fra Norge til Skottland 

Dag 2 – jakt  

Dag 3 – jakt 

Dag 4 – jakt  

Dag 5 – hjemreise fra Skottland 
. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Tressady Estates Pris: 

Pris jeger (inklusiv 2 hjort pr jeger) (4 jegere)    GBP 2240 

Pris jeger (inklusiv 2 hjort pr jeger) (3 jegere)    GBP 2340 

Ekstra hjort GBP 550 

Ekstra sika hjort GBP 400 

Ledsager GBP 220 

Ekstra overnatting person / dag GBP 75 
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