MOUNTAIN GOAT I
BRITISH COLUMBIA

Canadas vildmark byder på denne spændende bjergjagt efter den unikke mountain goat. Den enestående
natur og det vilde dyreliv i Canada gør jagt på Mountain goat til en uforglemmelig oplevelse.

Udfordrende jagt

Kræver moderat god
fysisk form

Indkvartering i hytte

Indkvartering i telt

Kombinationsjagt
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Mountain goat i British Columbia
Overblik

HØJDEPUNKTER

Jagtområdet er beliggende i det nordvestlige hjørne af
British Columbia, og det anses for at være et af de bedste
jagtområder i hele Canada. Det er bestående af ca. 3.300
km2 (855.695 hektar) og området ligger tæt på grænsen til
Yukon Territoriet.

Vildmarksjagt i de naturskønne bjerge
Enestående jagt på den unikke bjergged
Trofæer af høj klasse
Uberørt vildmark, store naturoplevelser og
krystalklare floder
Professionelle og erfarne jagtguider med stor
passion for bjergjagt
Spændende attraktioner i den nærliggende by

Her findes der en rigtig god population af mountain goat og
der bliver oftest nedlagt flotte ”billies”. Det anbefales at
være i nogenlunde god fysisk form, da det kan forventes at
tilbringe meget af tiden i vildmarken til fods. Der
nedlægges hvert år gode repræsentative trofæer i disse
områder og vores outfitter har 100% succes på
bjergjagterne efter Mountain Goat. Landskabet, den
uberørte natur, det ekstreme terræn og selve bjerggederne
bidrager alle til et uforglemmeligt eventyr.
Jagten finder sted fra hesteryg eller som en "backpack
hunt", og det forventes at man er i god form, da man kan
komme til at skulle vandre i op til 8 timer om dagen med en
rygsæk på ryggen.
Mountain goaten er en helt unik art som kun findes i
Nordamerika, og betragtes også som en af
??Nordamerikas mest eftertragtede trofæer. I det nordlige
British Columbia jages der i ekstremt afsides områder med
en sund bestand af Mountain goats. Dette område er et
ideelt sted at jage disse geder, både hvad angår kvantitet
og kvaliteten af ??trofæet og jagten.
Området er en fin kombination af smuk natur og
uovertrufne jagtmuligheder i en region med høje
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vildtbestande og gode succesrater. Det store jagtområde er
bestående af utallige dalgange, bjerge, høje plateauer,
skove samt søer, floder og vandfalde. Jagtområdet vil føles
som værende totalt uberørt.

har opfyldt adskillige jægeres ”drengedrømme”.

Rejsen dertil
Rejsen vil tage udgangspunkt fra byen Whitehorse i Yukon
territoriet, hvortil man flyver. Fra Whitehorse skal man leje
en bil, eller alternativt bestille en biltransfer fra et lokalt
turistselskab (Vi er behjælpelige med dette). Herfra skal
man køre 5½ time sydpå til outfitterens hovedlejr nær Boya
Lake Provincial Park. Her vil du blive mødt af outfitterens
team og klargjort til afgang til jagtområdet via bushfly.
Det vil være nødvendigt at planlægge 1-2 opholdsdage i
Whitehorse før og efter jagten, for at forsikre sig imod
forsinkelser og evt. dårligt vejr der umuliggør transporten til
og fra jagtområdet. Opholdet under jagten finder sted i
opvarmede hytter i området, og alternativt telt camps nogle
dage.
Jagtperiode
September-oktober
Jagten i september-oktober vil primært være efter Mountain
goat men det er muligt at tilkøbe ekstra tags/licenser til
nogle af de andre jagtbare arter i området, som derved
også kan nedlægges under jagten, såfremt man skulle
være heldig at støde på dem. Udover Mountain goat vil det
være muligt at skyde moose, caribou, sortbjørn og ulv mod
en ekstra trofæafgift såfremt trofæet nedlægges.
Jagten er traditionelt spot and stalk, som altid har været et
kendetegn ved denne outfitter. Der findes ingen jagttårne
eller hochsitze i jagtområdet, kun ren vildmark.
Vejrmæssigt må man forvente alt fra høj sol til sne og frost.
Et spændende område der igennem en længere årrække
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OPHOLD
OPHOLD

Vildmarks camp
Opholdet under jagten finder sted i ægte vildmarksstil, hvor man
sammen med sin jagtguide bor i mindre jagthytter der er placeret
på strategisk gode lokationer i jagtområdet.
Rejsen begynder med at man ankommer til outfitterens hovedlejr
nær Boya Lake Provincial Park. Her har man én overnatning, hvor
værtsparret Dean og Katie sørger for man får noget godt at spise
og en varm seng at sove i. Samtidig kan man testskyde sin riffel
og forberede alt sit grej til de kommende dages jagt, inden man
næste dag bliver fløjet ud i jagtområdet og møder sin jagtguide.

Udsigten fra de fleste camps er intet mindre end spektakulær,
og synet af de flotte mountain goats, der står højt oppe i
bjergene, en caribou eller en elg der spiser langs floderne, eller
en bjørn, der spiser bær er en almindelig forekomst. At sidde
ved ildstedet og iagttage det vilde dyreliv og høre fuglene fløjte
er den perfekte afslutning på en lang jagtdag i vildmarken.

Jagtlejrene og placeringen i området varierer i forhold til terræn
og vegetationen. Outfitteren råder over 16 små standardhytter,
eller store teltelejre med brændeovne og alle de basale behov på
alle hesteryg- og bådjagts camps.
Under jagten vil man også benytte sig af spike camps, som kan
bestå af større og mindre telte, pop-up telte eller en kombination
af begge. Jagtguiden vil vælge den bedste camp mulighed, i
forhold til at få dig til den mest optimale jagtlokation. Man skal
være forberedt på at udfordre sig selv og omfavne eventyret!
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Backcountry BC
Området drives og ejes af outfitteren Dustin Roe, som købte det
berømte område Cassiar i 2017. Dustin har været proffesionel
freelanceguide i over 15 år med speciale i ekstreme bjergjagter
inklusiv alle 4 fårearter, grizzly og gedearter, men har også guidet
til både bison, moose, caribou, brunbjørn, elk, whitetal og ulv.

Nu med et par år på bagen har de strømlinet logistikken og lært
det meste af området. De er altid begejstrede for at udforske
nyt ukendt land og sætter en stor indsats i at maksimere
trofækvalitet, succes og din samlede oplevelse.

Dustin er født og opvokset i East Kootenay regionen i British
Columbia. Efter han guidede første gang i 2002 vidste han, at han
kun ville arbejde i guide-branchen og eje hans eget område en
dag.
Den første sæson i 2017/2018 gik med hjælp fra Dustins
professionelle team over al forventning. Der blev nedlagt 4 flotte
stone sheep, 16 moose, hvoraf 5 var over 200 B&C point og den
mindste var på 52 tommer og den største på 220 taget med bue.
Der var også 100% succesrate på mountain caribou og mountain
goat.
Der opstod kun få problemer med logistik og vejr, men det var
forventeligt da de stiftede bekendtskab med den nye drift og alt
hvad det indebærer.
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Cassiar
Jagtområdet består af 3300 km2 uberørt vildmark (ca. 855.695
hektar). Området anses for at være et af de bedste jagtområder i
hele Canada. Jagtområdet har næsten intet jagttryk fra lokale
jægere og 95% af jagtkoncessionen er utilgængelig for civile og
nogle steder har aldrig været betrådt af mennesker.
Der findes ca. 70 store søer i området, hvor de fleste tilbyder
fantastisk fiskeri. Outfitteren har lejre etableret næsten over hele
området og i fremtiden vil antallet af jagtlejre stige, da nye
uudforskede områder skal udforskes.
Rejsen starter med at man ankommer til byen Whitehorse i
Yukon, hvor der går daglige flyafgange til via Vancouver,
Edmonton mfl. Ved ankomst anbefales det at man tager en
overnatning på hotel i Whitehorse i tilfælde af forsinket bagage.
Whitehorse er en lille men utroligt spændende by, som har rødder
helt tilbage fra guldalderen og der findes mange spændende
attraktioner, samt mulighed for køb af jagtudstyr i jagtbutikkerne i
byen. Fra Whitehorse skal man leje en bil, eller alternativt bestille
en biltransfer fra et lokalt turistselskab (Vi er behjælpelige med
dette). Herfra skal man køre 5½ time sydpå til outfitterens
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hovedlejr nær Boya Lake Provincial Park. Her vil du blive mødt
af outfitterens team og klargjort til afgang til jagtområdet via
bushfly eller biltransport.
Selve jagtområdet er kendt for dets fantastiske bestand af
Canadisk Moose, som hvert år leverer trofæer af topkvalitet.
Området har også en af de største bestande af Mountain
Caribou, samt gode bestande af stone sheep, mountain goat,
grizzly, sortbjørn, ulv og jærv.
Området består af uberørt vildnis med store bjerge, søer,
plateauer og store moseområder. Det perfekte levested mange
af områdets vildtarter. På grund af den begrænsede adgang
(kun bushfly) til området, så finder man her et af de bedste
jagtområder i hele British Columbia!
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Pris og info på din rejse
Specifikation af priser

Priser
Beskrivelse

Mulige indlogeringsdatoer

Pris fra (pr. person)

Jagt på Mountain Goat 1:1 – 10 dage

25. august 2023 - 12. oktober 2023

$18,995.00

Jagt på Mountain Goat 1:1 – 7 dage

25. august 2023 - 15. oktober 2023

$15,995.00

Prisen inkluderer

Prisen inkluderer ikke

7-10 dages jagtophold i vildmarken

Flyrejse til Whitehorse t/r

Jagtføring 1:1

Lejebil eller transfer fra Whitehorse til Basecamp i Boya

Licens til afskydning af 1 mountain goat

Lake

Canadisk jagtlicens

Hotel og mad før/efter jagten

Grovpræpering af trofæ

Evt. leje af våben

Charterfly fra basecamp til jagtområde

Alkoholiske drikke

Alle måltider og ophold under jagten

Tags/trofæafgifter til ekstra vildtarter

Al transport under jagten

Konservator arbejde og hjemtransport af trofæer

Alle jagtlicenser og skatter

Drikkepenge til jagtguide (ca. 5-10% af rejsens pris)

Bidrag til Non Resident Hunting Preservation Fund

EU-ansvarsforsikring USD 9,00

(USD 200)

Alt som ikke er nævnt under "Prisen inkluderer"

eTA-ansøgning (Indrejsetilladelse)
5% GST (canadisk moms)
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Tilkøb af ekstra tags/licens for ekstra vildtarter:
- Moose USD 263
- Caribou USD 242
- Sortbjørn USD 189
- Ulv USD 52
*Skal købes/aftales på forhånd

Ekstra trofæafgifter (betales såfremt trofæ nedlægges):
- Moose USD 11.750
- Caribou USD 11.750
- Sortbjørn (ingen trofæafgift)
- Ulv (ingen trofæafgift)
Ekstra trofæafgifter betales til Diana Jagtrejser efter hjemkomst.
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Mountain goat i British Columbia

Sneged/Mountain Goat

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Ulv (Nordamerika)

Elg/Moose (Nordamerika)
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Ren/Caribou (Nordamerika)

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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