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Sika hjort i Irland
Øen Irland har et areal på 84.421 km2, og omkring 83 % af øen tilhører republikken Irland.
Øen er afgrænset af Atlanterhavet i vest, og i nordøst er det nordkanalen, der udgør en naturlig
grænse. Øst for øen bruser det Irske hav, og i syd for øen ligger både Skt. Georges
kanal og Det Keltiske hav. Irlands vestkyst består af klipper, bakker og små bjerge, hvor
det højeste punkt er Carrauntoohill, som er godt 1.000 meter højt Den irske kultur er
Spredt ud over hele verden. Den irske øl, Guiness, er verdenskendt, ligesom deres folkemusik
Også er populær over hele verden. En anden irsk specialitet, du bør opleve, når du
besøger øen, er riverdance.
Jagten på „Det sorte spøgelse“, som Sikahjorten også kaldes, er en meget spændende
jagt. Den foregår typisk som pyrschjagt eller som anstand. Jagten finder sted i det
område, hvor vi vurderer, at chancen for at nedlægge en god Sika er størst. Sikaerne er i
Brunst fra begyndelsen af september og frem til slutningen af oktober. Der er fine muligheder
for at skyde stærke Sikahjorte, da der foretages en selektiv afskydning, hvilket
blandt andet betyder, at der ikke skydes spidssikahjorte. Jagten er baseret på kvalitet og
Ikke på kvantitet. og området ligger 30 minutter fra Kerry airport 3-4 timers kørsel fra Dublin
airport
Indkvarteringen finder sted i et godt hus i nærheden af jagtområdet med fuld forplejning.
Jagten foregår i kuperede områder, så der skal en rimelig kondition til for at være med.
Afskydning finder kun sted under kontrollerede forhold, og der skydes hvert år flere rigtig
flotte medaljehjorte.
Den irske natur er en oplevelse i sig selv, og irerne selv er meget gæstfri og imødekommende
mennesker, som er meget interesserede i, at jagten skal blive vellykket.
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Kvarteret er privat ved skytten. Jagten foregår i et 150000 acres stort område med moser heder og bjerge.
Der skydes hvert år 200 sika hjorte på området.
Ved 2 jæger, 4 dages jagt 5 overnatninger ½pension 2 sikahjorte, eller 1 sika og 1 ged fly fra Hamburg eller Kbh. – Dublin
T/R.
pris :pr .jæger 15999 kr. jagtføring 2 -1 50% pursch, 50%ansitz.tillæg for 1 – 1 ekstra pr dag 799 kr.
Ikke inkluderet:
ekstra sikahjort/ged: 3750kr.fastpris. kronhjort 14999 kr. fastpris. våbentilladelse og Gebyr vedr. moms på rejser
899 kr. Fly Kbh./Hamburg – Dublin.T/R. ca 1200 kr.
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