
CANADA - SORTBJØRN
British Columbia

 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. 
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SORTBJØRN – CANADA
British Columbia 
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SORTBJØRN BRITISH COLUMBIA 
JAGT PÅ SORTBJØRN MED MULIGHED FOR ULV 
I FORÅRET PRIS DKK 34.995,-
Jagten foregår som ”spot and stalk” og inkl. licens til to bjørne. 
Prisen inkluderer trofæafgiften for en af bjørnene.
Vi jager hos Pink Mountain Outfitters. 

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 nordøstlige 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 er ”brune”, 
hvilket betyder, at den heldige jæger kan skyde såvel en sort sort-

bjørn 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 fra Billund og København via Frankfurt eller Am-

sterdam via Vancouver i det vestlige BC til den lidt mindre by Ford 
St. John. Her har I den første nat på et hotel, som vi reserverer til 
jer, I betaler selv på stedet. 
Næste formiddage afhentes I af vores guide. Herefter kører I til en 
”Liquor shop”, hvor I kan proviantere lidt drikkevarer til de kom-

mende dage. Der er ingen omkostninger forbundet med kørslen i 
Canada – vi finder de billigste og bedste flybillet til jer – vent ikke 
forlænge!

JAGTEN
Jagten foregår som pürsch fra firehjulstrukne biler, firehjulstrukne 
motorcykler, båd eller til fods eller som en kombination. Hoved-

parten 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 ud i reviret, hvor bjørnene oftest 
spottes og færdes i lysninger, fældninger og langs vejkanter langt 
fra civilisationen. Når bjørnen er observeret, indledes en spænden-

de pürsch.
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 kva-

dratkilometer canadisk vildmark, hvor bjørnene kan jages,  
så I træder ikke hinanden i hælene. 
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SORTBJØRN – CANADA
British Columbia 

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 må-

ske mest om en spejderlejr. Alt er funktionsdygtigt og beliggende i 
stor canadisk vild natur.
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. I kan risikere  
at blive sendt ud i fjerntliggende hytte, hvor der kun er en køje 
tilgængelig og hvor toilettet er lige udenfor døren.
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 vigti-
gere end luksus og langstilkede glas – her finpudses spisebestikket 
i skjorten!

INKL. I PRISEN
• 7 dages jagt m. jagtføring 2 x 1,  

inkl. afskydning af 1 sortbjørn og 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 PRISEN
Flybillet til Ft. Saint John.
Trofæafgift for bjørn nr. 2 - 650 $ CAD.  
- Betales kontant efter bjørn nr. 2 er nedlagt.
Trofæafgift for ulv – 550 $ CAD.
Ulvetag 55 $ 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 550 $ CAD pr. trofæ. 
Betales kontant efter bjørnen/ulven er nedlagt
Ønskes jagtføring 1:1 betales et tillæg på  DKK 7.000,- 
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 CAD $ 200,- pr. nedlagt trofæ).

Booking betingelser
Flybilletprisen samt 50 % - betales i depositum.
Depositum tilbagebetales ikke, men kan evt. overføres til en  
anden jæger indtil 3 måneder før jagtens planlagte start.  
Restbetaling inden 1. marts det år man ønsker at rejse i.

Forventninger
Vi skal understrege at opholdet på ingen måder er luksuriøst 
– forplejningen er til at leve med – 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, 
de fleste koster fra kr. 6.000.

Jagtterminer
9. - 15. maj
17. - 23. maj
26. maj - 1. juni
3. - 9. juni
12. - 18. juni



- 
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Afprøvede jagt- og naturoplevelser 
af høj kvalitet

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


