
Sortbjørn i Canada  
 

Uanset om du henlægger din forårsjagt på sortbjørn til den ene eller 
anden destination i Canada, så vil en fantastisk frodig og storslået 
natur komme dig i møde.  
Her er åbne vidder, så langt øjet rækker, her er fred, ro og larmende stilhed!  
Vi jager bjørn i to vidt forskellige provinser i Canada – British Columbia i vest,  
og Quebec i det østlige Canada. 
 
 
Uanset hvilken af de to destinationer du vælger, så vil du efter al sandsynlighed få mindst én 
sortbjørn, uden at vi selvfølgelig kan garantere dig dette 100 %, men lige ved og næsten … 
Kan du ramme bjørnen, så får også bjørn - her er jo heldigvis tale om jagt! 
 
Destinationerne gør det forskelligt – indkvarteringsniveauet og jagtorganisationen er forskellig 
– derfor også prisdifferencer. For at anvende en lidt fortærsket talemåde, så kan man vel sige: 
”Du får det du betaler for!”   
Dermed ikke være sagt, at det billigste er det dårligst, for det er det langt fra! 
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British Columbia  
 
Jagt på sortbjørn med mulighed for ulv i foråret 2022 pris DKK 28.995,- 
Jagten foregår som ”spot and stalk” og inkl. trofæafgift for 1 sortbjørn. 
Der må skydes indtil to sortbjørne og 1 ulv pr. udenlandsk jæger.  

 
Vi kan tilbyde jagt på sortbjørn i noget af det mest "bjørnetætte" område i BC.  
Du kommer til at jage på den østlige side af Rocky Mountains i det nordlige BC. Reviret og outfittet er berømt for sine 
gode bjørne og for sin forplejning og indkvartering – sidstnævnte fordi forplejningen kan være mindre god, men nu er det 
sagt! Jagten og området er fantastik, og det må være det primære for dig, som vil oplevelsen i vildmarken. 
Ydermere er det sådan, at fra cirka 15 % af sortbjørnene i dette område er ”brune”, hvilket betyder, at den heldige jæger 
kan skyde sig såvel en sort som en brun sortbjørn. Landskabet i British Columbia er meget bjergrigt. 60% er 
dækket af nåleskov, mens kun 3% af arealet er opdyrket.  
 
Rejsen 
Rejsen går oftest via Frankfurt via Vancouver til den lidt mindre by Ford St. John, hvor vores guide afhenter jer til aftalt 
tid og sted, når I har sovet en nat på et lille lokalt hotel ”Super 8” – denne nat bestiller vi for jer, men I betaler den selv på 
stedet. Der er ingen omkostninger forbundet med kørslen i Canada – vi finder selvfølgelig den billigste og bedste flybillet 
til jer – vent ikke forlænge! 
 
Jagten 
Jagten foregår som pürsch fra firehjulstrukne biler, fra firehjulstrukne motorcykler, båd eller til fods eller som en 
kombination. Hovedparten af jagten sker fra firehjulstrukne biler, da afstandene er store. Jagt fra båd 
forekommer sjældent, men sker. Bait-jagt er forbudt i BC. I foråret kører man oftest ud i reviret, hvor bjørnene 
ofte færdes i lysninger, fældninger og langs vejkanter langt fra civilisationen. I jager bjørnene 2:1, men 
bestanden af bjørne er så høj, at dette ikke giver problemer – I vil efter al sandsynlighed få indtil flere chancer 
for bjørn pr. jæger alligevel. Vi har mere end 20.000 kvadratkilometer canadisk vildmark, hvor bjørnene kan 
jages, så I træder ikke hinanden i hælene.  
 
Indkvarteringen 
Vores gæster Indkvarteres i en ”mandehytte” eller teltlejr – her er rå idyl, ingen overdreven luksus, nogen 
steder er der er kamin, køkken alrum, toilet og en sovesal med plads til alle. Minder måske mest om en 
spejderlejr. Badeværelset ligger i tilstødende badehytte. Dette vil være jeres base, hertil kommer I tilbage, 
efter endt jagt hver dag. Anden base findes med stort set samme indkvarteringsforhold.  
Alt er funktionsdygtigt og beliggende i stor canadisk vild natur.  
Maden tilberedes af gruppens kok - den er enkel og rigelig, men det er ikke forplejningen turen vil blive husket 
for! Indkvarteringen hørmer af jagt og mænd, hvor samværet og jagtoplevelsen er vigtigere en luksus og 
langstilkede glas – her finpudses spisebestikket i skjorten! 

 
Inkl. i ovenstående pris 
7 dages jagt m. jagtføring 2 x 1, inkl. afskydning af 1 sortbjørn inkl. trofæafgift. 
Jagtlicens og tag til 2 sortbjørne og én ulv. Kost, logi og softdrinks.  
Transport under jagten, truck – ATV – en sjælden gang båd.  
Afhentning og aflevering til Fort Saint John 



 
Ikke inkl. i ovenstående pris 
Flybillet til Ft. Saint John. 
Trofæafgift for bjørn nr. 2 - 600 $ CAD. Betales kontant efter bjørn nr. 2 er nedlagt. 
Trofæafgift for ulv – 500 $ CAD. Betales kontant efter ulven er nedlagt. 
Vi arrangerer gerne hjemsendelse af trofæer.  
Konservatorarbejde, klargøring, saltning, tørring af skind og kranie og pakning  
CITES-tilladelse - Betales kontant efter bjørnen/ulven er nedlagt 500$ CAD pr. trofæ. 
Evt. jagtføring 1:1 tillæg DKK 6.500,- kr. 
Alkoholiske drikkevarer. Hotel før og efter jagten i Ft. Saint John 
Leje af riffel - Medbring egen sovepose - Evt. leje af sovepose $ CAN 50 
Ved anskydning af bjørn / ulv betales en afgift kontant i Canada på 500$ CAD pr. anskydning. 
Drikkepenge (guideline - cirka USD $ 200,- pr. nedlagt trofæ). 
Evt. alkoholiske drikkevarer. 

 
Booking betingelser 
Flybilletprisen samt 50 % - betales i depositum betales senest 8 dage efter booking.  
Depositum tilbagebetales ikke, men kan evt. overføres til en anden jæger indtil 3 måneder før  
jagtens planlagte start. Restbetaling inden 1. april 2019. 
 
Tilfredshedsgaranti 
Hvis en jæger ikke præsenteres for skudchance til en jagtbar sortbjørn, er jægeren velkommen til at rejse 
tilbage til Canada næste år, til halv pris, inkl. afskydning af 1 sortbjørn. 
Vi skal understrege at opholdet på ingen måder er luksuriøst – forplejningen er nødtørftig – til gengæld er 
jagten i top. Licensen til ulv gælder alene under bjørnjagten. Man kan ikke kun gå efter en ulv, jagten slutter 
når bjørnene er nedlagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til ovenstående skal tillægges flybilletten, som kan variere i pris fra cirka kr. 5.000 til kr. 8.500,- inkl. skatter. 
 
 



Quebec  
 
Rejsen 
Der flyves normalt med fly direkte fra København eller via mellem europæisk lufthavn 
til Quebec, hvor vores gæster bliver opsamlet af jagtguiden i lufthavnen eller fra et 
hotel efter endt overnatning.  
Herefter køres cirka 3½ time mod nord, hvor campen er beliggende i ”Lac á jim”, en 
god ½ times kørsel væk fra al civilisation. Da Quebec er beliggende i det østlige Canada er flyveturen kort og 
overskuelig fra Danmark. 
 
Jagten 
Du skal på jagt i et smukt og fantastisk landskab, et stykke bjergtagende og kuperet canadisk natur, med stor 
bestand af bjørne vildtbestand – prisen her er særdeles attraktiv.  
Bilodeau Adventures er et familiedrevet foretagende som har mere end 33 år på bagen. 
 

 
Jagten foregår 100% som en baitjagt i provinsen 
Quebec og med jagtføring 1:1. Baitjagten foregår fra 
blinds der er cirka 4 x 4 meter, så pladsen er god og 
rigelig. I tillæg er der placeret tree-stands til 
buejægerne. 
 
Prisen inkluderer afskydning af én sortbjørn, alle 
papirformaliteter, din flybillet tur/retur, fuld forplejning så 
du ved præcist, hvad din tur vil komme til at koste. 
 
 
 

En normal jagtdag går med, at man bruger morgenen, formiddagen og lidt af eftermiddagen til afslapning, 
gåture, fiskeri etc. Herefter kører man ud på jagt, hvor transporttiden varierer mellem et kvarter og helt op til 
små 2 timer.  

 
Cirka kl. 16.30 skal man være på plads i sit blind. Her sidder man og afventer en bjørn af rigtig størrelse. 
Normalt er man tilbage i campen mellem kl. 22 og kl. 00.30 
 
I tillæg til prisen er der kun lidt drikkepenge, evt. konservering og hjemsendelse af bjørnen. 
Outfittet garanterer, at der vil blive minimum en oplagt chance til at nedlægge bjørn.  
Outfittet kan naturligvis ikke garantere. 
 
 



Indkvarteringen 
Indkvarteringen finder sted i dejlig og velindrettede hytter, hvor du bor sammen med 
dine medrejsende eller alene i en hytte. Du blandes ikke med fremmede gæster. 
Hytterne nye, velholdte og er indrettet med bad, toilet og moderne køkkenfaciliteter, 
selv om du er på fuld forplejning under hele opholdet.  
Vælger man helpension serveres måltiderne i campens fælleshus – forplejningen er 
god og rigelig. 

 
Der findes forskellige typer af hytter i forskellige 
udformninger og med forskellig udstråling.  
 
Der bad og toilet samt moderne køkkenfaciliteter for 
Selfcatering / madlavning. 
 
Alle hytter beliggende ned til en stor sø med 
bjerglandskab i baggrunden. 
Et smukt syn, når du står ud af din seng om 
morgenen. 
 
Der er muligt at leje fiskegrej på stedet og fiske i 
søen. 

 
Prisen 2021 inkl. flybillet  kr. 28.995,- 
 
Pris pr jæger inkl. én sortbjørn     
Indtil 5 hele jagtdage inkl. fuld forplejning – indskydning af riffel på ankomstdagen. 
1 jagtfører pr. jæger - Skinning af din bjørn og klargøring til hjemsendelse. 
Leje af jagtriffel inkl. ammunition 
Al transport i jagtområdet samt lufthavnstransfer. 
Flybillet fra København til Quebec – lufthavnstransfer inkl. 
 
OBS: Under normale omstændigheder finder der ikke refundering sted, hvis der ikke nedlægges en bjørn, da 
der som oftest er skudchancer til indtil flere bjørne – det er et spørgsmål om, hvor længe man tør vente, før 
man beslutter at nu er bjørnen god nok! 
 

 
Ikke inkluderet i prisen 

• Udgifter i lufthavnen i forbindelse med at få egen jagtvåben med på flyet – ser vores 
rejsebestemmelser. 

• Evt. Importafgift af jagtvåben til Canada – cirka Can $ 30,- / DKK 150,- 
• Evt. hjemsendelse af trofæet (fragt) 
• Evt. konservering af trofæet / udstopning eller til væg eller gulv (forhør din konservator) Jelling 

Jagtrejser, vejleder og hjælper gerne med gode og dygtige kontakter. 
• Evt. udgifter til rejseforsikringer – afbestillingsforsikringer / forhør hos Jelling Jagtrejser 
• Drikkepenge ((guideline - cirka USD $ 200,- pr. nedlagt trofæ). 
• Evt. alkoholiske drikkevarer 
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