SORTEBJØRNEJAGT PÅ
VANCOUVER ISLAND

Kort sagt et slaraffenland for sortbjørne og de er ikke bare mange – de bliver også store! På fem dages jagt
er det ikke unormalt at se 50-60 bjørne og det er ikke urealistisk at nedlægge en bjørn på mere end 7 fod.
Desuden er skindene fra Vancouver Island af særdeles fin kvalitet.

Udfordrende jagt

Kræver moderat god fysisk form

Indkvartering i hytte

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jagtrejser.dk | info@diana.dk

Pürschjagt
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Sortebjørnejagt på Vancouver Island
Overblik

HØJDEPUNKTER

Verdens bedste jagt på sortbjørn findes på Vancouver
Island. Dette har været kendt mange år tilbage, og det
skyldes at der vrimler med bjørne på dette jagtområde.
Under forårsjagten som er beds i perioden april - maj kan
man forvente at se 5-10 bjørne på en normal jagtdag.
Efterårsjagten efter sortbjørn er bedst i september oktober, da tilgangen af laks i floderne gør, at bjørnene er
ekstremt aktive for at spise inden de går i vinterhi.

Meget tæt bestand af sortbjørne
Med nærende mad som laks bidrager det til
bjørnene vokser sig ekstra store i dette område
Mulighed for at skyde en sortbjørn på 7 fod og
med en vægt på mere end 200 kg
Stort jagtområde på 3.500 kvadratkilometer
uspoleret vildmark

På Vancouver Island har der været mange rekorder på
bjørne gennem årene. En næringsrig føde som laks
bidrager til at bjørnene vokser sig ekstra store og at skyde
en sortbjørn på 7 fod og over 200 kg er ikke ualmindeligt.
Et utroligt spændende jagtområde, som rangerer som det
bedste jaktområde på Vancouver Island. Den nordvestlige
del af øen er et jagtområde på ca 3.500 kvadratkilometer
øde vildtmark. Her er meget få måder at komme rundt på,
så jagten foregår både med specialbyggede både og også
med hjælp af de få grusveje, hvor bjørne også søger deres
mad.
I dette jagtområde er chancen for at skyde din
drømmebjørn. Her er sortbjørnens chance god for at blive
gammel og vokse sig rigtig stor, eftersom jagtpresset har
været minimal i mange år.
Jagten foregår som stalking og kikkert rekognoscering
over de store områder. De specialbyggede både bruges til
at komme omkring i jagtområderne. Det nye græs, der
vokser her er en livret for bjørne i foråret.
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Jagtperiode:
01.-31 maj 2020
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Vancouver Island
Ved ankomst til byen Cambell River på Vancouver Island er der 1
overnatning på hotel. På dag 2 hentes jægerne af outfitteren og
transporteres videre til jagtområdet, nogle timers kørsel i
nordvestlig retning.

Under selve jagtugen er der ikke så meget tid til andet end jagt,
så besøg på pubber, shopping, og spisning på restauranter i
nærheden af jagtområdet, kan man gøre efter jagten enten i
Campbell River, eller hvis man vælger at tage en ekstra dag i
Vancouver på turen hjem.

Jagtcampen ligger meget afsides, så forvent ikke at telefon, wifi
m.m. fungerer her. Campen består af træhuse, hvori der findes
soverum, køkken, varme, senge, bad og toilet. Der findes
sengeklæder til jægerne, så man behøver ikke medbringe
sovepose hjemmefra. Guiderne og personalet tilbereder og
serverer alle måltider; frokost og aftensmad. Visse dage kan
frokosten medbringes til jagtområdet for at spare tid og hvis
jægerne er langt fra campen under dagen.
Når bjørnene er skudte, så hjælper guiderne til med at flå og
forberede skindet som dernæst sendes til en konservator, eller du
kan vælge at sende skindet hjem til montering hos din lokale
konservator. Diana samarbejde med dygtige konservatorer, som
vi kan anbefale til at lave et trofæ som et minde for livet.
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Fraser River Outfitters
Indehaveren af jagtområdet John Sievers, har over 30 års erfaring
i jagtbranchen og som guide på Vancouver Island, og er et meget
respekteret navn blandt Outfitters i Canada. John Sievers og
Diana Jagtrejser har arbejdet sammen i 7 år og har haft utallige af
jægere på sortbjørnejagt på Vancouver Island, og vi er stolte af at
kunne konstatere at have 100% succesrate på vore jagter. Også
de guider han i øvrigt beskæftiger, har meget lang erfaring med
hensyn til bjørnejagt i dette område.

Man vil som nævnt have en guide med sig hele tiden på jagten.
Guiderne har stor erfaring i at bedømme bjørnene og vil også
sørge for feltpreparation af trofæerne.
Alt personale og hjælpere under jagten taler engelsk.

Der jages normalt 2:1, hvilket betyder at 2 jægere jager med 1
guide. Man forlader campen sammen, og jægerne tager del i
hinandens oplevelser under jagten og skiftevis pürscher sig frem
til den anviste bjørn sammen med guiden, såfremt den viser sig
som skudbar. Dette er en god fremgangsmåde på jagten, da man
herved har mulighed for at hjælpe hinanden hvis det skulle blive
nødvendigt. Sammen med den erfarne guide jager man langs
floderne, i bjergene og langs kyster, strande og vige. Man afsøger
terrænet med kikkert og ser bl.a. også efter gode spor, og
pürscher sig derpå ind på skudhold. En utrolig spændende jagt.
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Vancouver Island
Vancouver Island, er den største ø på Nordamerikas vestkyst.
Øen er på godt 32.000 km2 , eller ca. ¾ af Danmark. Rent
geografisk domineres øen af bjergmassivet Vancouver Island
Ranges, som er en udløber af de såkaldte Coast Ranges inde på
fastlandet. Det højeste bjerg er Golden Hinde på 2.200 m. Der er
en pragtfuld natur på Vancouver Island. Store skovområder,
masser af floder, kystarealer med små og store øer, bugter og
vige.
Det er det, der jagtligt har gjort Vancouver Island berømt, og
denne påstand er stadig korrekt. Vor samarbejdspartners
jagtområde er på mere end 3.500 km2 og er beliggende på
vestkysten af Vancouver Island ud mod Stillehavet. Der er mange
hundrede kilometer kystlinie vekslende med masser af lakseelve,
og dette terræn er specielt i laksenes gydesæson et sandt
eldrado for sortbjørne, som æder sig store og tykke i de enorme
mængder af laks.
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Pris og info på din rejse
Specifikation af priser

Priser
Beskrivelse

Mulige indlogeringsdatoer

Prisen inkluderer

Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer ikke

5 jagtdage, 1 sortbjørn pr. jæger

Flyrejse t/r Vancouver/Campell River, Canada

Jagtføring 2:2 (2 guider og 2 jægere)

Hotel før og efter jagten om nødvendigt

Canadisk jagtlicens

Drikkepenge til guide

1 sortbjørnelicens pr. jæger

Leje af våben USD 300

Skatter, fuldt udrustet jagtcamp, alt mad og logi under

Alkoholiske drikke

jagten

Konservatorarbejde efter jagten

Transport t/r - Campell River til jagtområdet

Royalty 160 CAD pr. nedlagt bjørn

Alt transport under jagten

Forsikringer

Grovpræparering af trofæet

EU-Ansvarsforsikring DKK 59,- per person

Transport af trofæer ud af campen til nærmeste

Alt øvrigt som ikke er nævnt under prisen inkluderer

konservator

Mere
Mulighed for at nedlægge sortbjørn nr. 2 mod en trofæafgift:
- Ekstra sortbjørn USD 4.200, betales direkte til outfitteren
Ulv: Det vil også være muligt at nedlægge ulv under jagten (skal dog ses som en bonus)
Jagtlicens til ulv er 180 CAD og tag 50 CAD + 12% tax pr. ulv.
Trofæafgift er USD 3.700,- (Betales kun hvis ulv nedlægges)
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Valutakurs
Prisen på denne rejse er en forhåndsvisning, da vi tager forbehold for kursændringer. Den endelige pris for rejsen vil blive aftalt
nærmere.
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Sortebjørnejagt på Vancouver Island

Sortbjørn
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Om os
Limpopo Travel & Diana Jagtrejser
Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

arrangementer, der ikke afvikles som lovet, og det er som

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

regel først når det går galt, at det går op for den uheldige

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

I årene, der er gået, er virksomheden vokset sig til at være

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

en 40 lande og kunder fra hele verden. Dette har kun

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

sætter en stor ære i, at en væsentlig del af vore kunder er

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

stamkunder, som ofte rejser med os, og som trækker nye

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

kunder med sig ind i vor virksomhed.

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde
af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

netop nu. Et mylder af små og mellemstore bureauer har vi

tilfælde af, at noget som helst går skævt.

altid haft på jagtrejsemarkedet, men i de senere år har
internettet for alvor åbnet for direkte bookinger og
arrangementer via mere eller mindre gennemsigtige
”formidlere” og udenlandske bureauer.
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