
CANADA
Moose & Elk

 Det kan næsten ikke blive smukkere … 
Det ene øjeblik lunter en sortbjørn over vejen, det næste ses en hvidhovedet ørn i et styrtdyk  

efter en flok jordegern. Canada er mødet med vild natur.
Når man står med jagtriflen over skulderen og betragter naturscenerierne,  

får man fornemmelsen af at være det første menneske, der sætter sine ben i disse landskaber.
De fleste jægere har på et eller andet tidspunkt flirtet har tanken om at besøge dette storslåede land. 

Jelling Jagtrejser tilbyder jagt på de fleste nordamerikanske vildtarter!
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Når man rejser til Canada efter Elk (wapiti) og/eller Moose, er det vigtigt at  
forventningerne er på rette sted. Her står vildtet ikke rundt om alle gadehjørner. 
Der kan være langt mellem, at man overhovedet ser vildt. Rammer man høj- 
brunsten på disse kæmpe hjorte, er det til gengæld en fantastisk oplevelse i  
uovertrufne naturkulisser.

JAGTEN
Vi tilbyder jagt på Moose og Elk i noget af det mest fantastiske 
landskab, man kan forestille sig. 
Du kommer til at jage på den østlige side af Rocky Mountains i det 
nordøstlige BC. Reviret, og outfittet er kendt for sine stærke trofæ-
er af hhv. Nordamerikansk Moose og Elk.
Outfittet får ikke ros for hverken indkvarteringsniveauet eller 
forplejningen, men for fremragende jagtoplevelser under dygtig 
jagtføring af canadiske jagtførere.
Landskabet i British Columbia er meget bjergrigt. 60% er dækket 
af nåleskov, mens kun 3% af arealet er opdyrket. 
Når man jager i Canada, skal man lade være med at sætte forvent-
ningerne op efter flere trofæer, men koncentrerer sig om det trofæ 
der betyder mest for én. 
Det hænder, at en jæger er heldig at nedlægge flere trofæer på én 
og samme tur, men oftest kun ét. 
Man kan være heldig at skyde elk, når man jager moose og om-
vendt. Eller der kan pludselig stå en sortbjørn eller en ulv på vejen 
foran dig.
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REJSEN
Rejsen foregår ud fra Billund og København over Frankfurt eller 
Amsterdam via Vancouver i det vestlige BC til den lidt mindre by 
Ford St. John. Her bor man den første nat på et hotel, som vi reser-
verer. I betaler selv på stedet. Næste formiddag afhentes I af vores 
guide. Herefter kører I til en ”Liquor Store”, hvor I kan proviantere 
lidt drikkevarer til de kommende dage. Der er ingen omkostninger 
forbundet med kørslen i Canada – vi finder de billigste og bedste 
flybillet til jer – vent ikke forlænge!

JAGTEN PÅ ELK (WAPITI-HJORT)
Elk er et svært dyr at jage. I højbrunsten fra medio september står 
Elken oftest i dagtimerne i tæt skov. Jagten foregår derfor som en 
stalk, hvor jagtføreren utrætteligt forsøger at kalde Elken. Lykkes 
det, kan man få Elken ind på rigtig nært hold. Det er en kæmpe 
hjort, som selv på nær afstand kan være svær at få øje på. Når 
Elken rigtig brunster i det rigtige revir, vil man kunne høre dyrenes 
kald på lang afstand. Herefter optager men kommunikationen og 
forsøger at tilnærme sig. Det er en ubeskrivelig spændende jagt og 
hvilket trofæ. Jagten skal foregå 1:1 eller 2:1
Der skydes ofte Elk langs flodbredden, som man enten stalker på 
eller man flyder på floden.

JAGTEN PÅ MOOSE
Vi anbefaler man jager moosen med jagtføring 1:1, hvis succesra-
ten skal være så nær det optimale som muligt. 
Vi anbefaler, at jagten skal foregå fra 1. okt. og 10 dage frem, hvis 
vi skal ramme brunsten optimalt. Der jages fra morgen til aften, og 
der køres rigtig mange kilometer.
Det meste af jagten foregår som en spot and stalk. Man kører i  
store firehjulstrukne Trucks med en ATV i bagsmækken ud ad 
smadrede skovveje i den canadiske ødemark. 

Jagtføreren ved, hvor moosen plejer at færdes, og i højbrunsten er 
der da også tydelige mærker efter de store dyr. Jagtføreren prøver 
med sit kald, om han kan få kontakt med dyrene. 

Lykkes det, kan han kalde moosen ind på få meters afstand. Der 
ventes på hotspots på anstand og man besøger lysninger og våd-
områder for at få kontakt. 
Moosen skal have mindst tre sprosser på for-skovlen for at den 
lovligt må nedlægges.
Oplevelsen er en af de mest intense man kan forestille sig og et 
fantastisk trofæ at hjemtage efter en uforglemmelig oplevelse.  
I den anbefalede periode er succesraten cirka 85%.
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MOOSE & ELK – CANADA
British Columbia 

Indkvarteringen 
Vi vil igen at understrege, at dette er en jagt for naturelskere og 
ikke for de, der værdsætter et højt indkvarteringsniveauet. Det 
gælder uanset om man indkvarteres det ene eller det andet sted. 

Her er absolut ingen overdreven luksus, og de sanitære forhold 
er spartanske eller slet ikke eksisterende. Indkvarteringen kan 
ske både i teltlejre, udkvartering i fjerne hytter og i selve hoved 
campen – når man bor i telt, er disse rejst med fast bund og med 
opvarmet med brændefyr. 

Der vil nok ikke blive tildelt mange smileys hverken for komfort, 
rengøring eller hygiejne, men en kæmpe smiley for ”smadder”, 
mandehørm, hygge og hjerterum – alle overlever, men man skal 
ikke være sart. 

PRIS PR. JÆGER VED JAGTFØRING 1:1 
SOM BESKREVET I FOREGÅENDE TEKST
• 13 dages rejse
• 10 dages jagt
• Al kørsel fra hotel i Ft. Saint John til jagtrevir 
• Al kørsel på reviret under jagten
• Fuld kost, logis og softdrinks

Moose brunst jagt – jagtføring 1:1 kr. 74.000
(1. til 10. okt.) 
Moose sen-brunst – jagtføring 1:1 kr. 59.000
(12. til 21. okt.)

Elk brunstjagt – jagtføring 1:1 kr. 74.000 
(20. til 29. sept. eller 1. til 10. okt.)  
Elk brunstjagt – jagtføring 2:1  kr. 59.000
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MOOSE & ELK – CANADA
British Columbia 

IKKE INKL. I PRISEN
Jagtlicens canadisk jagttegn (CAD $ 200,-)
Licens til det enkelte dyr (kaldet tag) CAD $ 200,- 
Trofæbehandling og klargøring til hjemsendelse  
(skinning og saltning) pr. trofæ CAD $ 550,-
Flyrejse ud af Danmark til Ft. Saint John tur / retur  
(anslået kr. 6.500 til 7.500)
Hotel ved ankomst til Ft. Saint John og taxa frem til hotellet 
(cirka 8 km)
Drikkepenge (guideline min. CAD $ 250,- pr. dyr)
Evt. leje af våben, ammunition 
Evt. leje af sovepose
Evt. afgift for at få eget våben med på flyet og importgebyr  
af våben til Canada
Alkoholiske drikkevarer
Evt. forsikringer

BOOKINGBETINGELSER
Flybilletprisen samt 50 % af rejsens pris betales som et  
depositum. 
Depositum tilbagebetales ikke, men kan evt. overføres til  
en anden jæger indtil 3 måneder før jagtens planlagte start.  
Restbetaling inden 1. juli det år man ønsker at rejse i.
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Afprøvede jagt- og naturoplevelser 
af høj kvalitet

Vi ved, hvad vi sælger  
– vi har været der selv!


