Baldur´s Bowhunting
Buejagt er ikke kun en sport – det er en besættelse
Buejagt på Rohden Gods
2 november 2020
Antal buejæger: 10

Kære deltager.
I samarbejde med Rohden Gods, tilbyder vi buejagt på
et af Østjyllands bedste råvildt område.
Jagtarealerne på Rohden består af 617 hektar, som
fordeler sig på 318 hektar ager jord og 287 hektar
skov,eng,mose og krat.
Ejendommen liger smuk ned mod vejlefjord ,og der
strækker sig 1,5 km kystlinje i forbindelse med
ejendommen. Det er et kuperet landskab med vekslende
naturtyper hvor Rohden å snor sig gennem den ca. 100
hektar store ådal. Et fantastisk sted for den jagt og natur interesserede.
Der drives et professionelt jagtvæsen hvor der årligt sættes 4500-5000 fasaner ud og 300 ænder med en
årlig afskydning på ca 50 %
Ejendommen huser en stor bestand af råvildt, og der
nedlægges årligt ca. 25 bukke i forårs og sommer månederne
og 60-70 råer og lam i efteråret.
Alle dyr der nedlægges skydes med henblik på at få en sund
råvildt stamme og nogle stærke og sunde dyr. Så
forvaltningen er i virkelig i højsædet for os.

Medbring i øvrigt:
Jagtstol, madpakke og drikkevarer
Program:
Mandag:

Ankomst Mandag morgen, med efterfølgende anstand. Efterfølgende opsamling og
frokost. Anstand tidelig eftermiddag og aften med afsluttende vildtparade

2

Jagterne er kun anstandsjagt og der vil være stiger og tårne til rådighed. Man bliver i stigerne vis ikke
andet er nævnt. Man er velkommen til at medbringe climber hvis sådan en haves
Forplejning:
HUSK: MADPAKKE
Forhold:
Som gæst på ejendommen forventer vi, at du overholder alle etiske og sikkerhedsmæssige regler.
Alle afskudte pile meldes.
At du under jagten bliver på den anviste plads hvis ikke andet er aftalt, eller indtil du afhentes.
Yderlige informationer sker på parolen.
Pris 1500,-kr.
Tilmelding sker enten via telefon eller mail.
Trofæafgifter:
Fri afskydning råer og lam samt alt lovligt vildt
Mulighed for afskydning af buk efter aftale på dagen
Pris: uanset størrelse 6250,- kr

Svar udbedes ASAP og man er først tilmeldt når betaling har fundet sted
Bank : Nordea
Reg nr. : 9559
Konto nr. : 565 5757068
IBAN. : DK60 2000 565 5757068
Husk at påføre navn og jagt dato.
Mv
Niels Baldur
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