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Kapitale brunbjørne i et fantastisk landskab.
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Bjørnejagt i KamchatkaBjørnejagt i Kamchatka

HØJDEPUNKTER

Legendarisk bjørnejagt
God bestand af de virkeligt store brunbjørne
Meget erfaren skandinavisk jagtleder
Fantastisk landskab

Overblik

Bjørnejagten på halvøen Kamchatka i det aller østligste
Sibirien er legendarisk. Her er der mange af de virkeligt
store brunbjørne, som æder sig store og fede i de rigelige
mængder af Stillehavslaks, som flokkes i de utæmmede
floder. Vi kan uden det mindste forbehold prale af, at vi
råder over den bedste bjørnejagt på Kamchatka!

 

Vi er nemlig det eneste bureau, som afvikler jagterne med
egen erfaren jagtleder på reviret – en garvet og særdeles
velorganiseret norsk jæger, som har fungeret som jagtfører
på halvøen i 18 år. Han er til stede under alle jægeres
ophold på reviret og fungerer som delt jagtfører for de
besøgende jægere i tæt samarbejde med hans russiske
personale.

 

Jagten finder sted i perioden fra slutningen af april til
slutningen af maj. Rent praktisk foregår den ved at lovende
bjørnespor lokaliseres ved hjælp af snescooter. Jægerne
indkvarteres i en primitiv men velfungerende lejr
bestående af enten polartelte eller hytter – alle udstyret
med brændeovn og elektricitet fra en generator. 
Jagtområdet nås med fly til Petropavlosk og derfra med bil
eller helikopter til lejren – lidt af et eventyr i sig selv.

Det er her i dette rå, men samtidigt imponerende
natursceneri med vulkaner, sneklædte bjergtoppe og
grønne dale, at man finder hjemstedet for den store
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russiske brunbjørn. Brunbjørnene på Kamchatka er
imponerende i størrelse, med en højde på over 3 meter i
oprejst tilstand samt en vægt på op til 700 kilo sidst på
efteråret.
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OPHOLDOPHOLD

Camp AnstenCamp Ansten

Lejren består af solide hytter, etage hytter eller store telte med
dobbelt teltlærred. Der findes også et messetelt samt sauna/bad
og tørkloset. Hver hytte/telt bliver opvarmet med enten åben ild
eller elektrisk varmeapparat. Generatorer sørger for belysning.
Senge, linned og evt. soveposer er til disposition. For at sikre, at
alle jægere i gruppen får nedlagt bjørn, koncentreres jagten for
dem der ikke har nedlagt bjørn under opholdet. Derfor må man
være indstillet på, at jagten er slut, når bjørnen er nedlagt.
Medbring en god bog. For det er kun muligt at komme ud fra
jagtområdet via helikopter og det er meget bekosteligt. Det er ofte
sket at jægere har nedlagt bjørnen allerede på første eller
anden dagen. Ofte jager man 2 guider og 2 jægere sammen på
to snescootere, da man af sikkerhedsgrunde aldrig tager ud
i vildmarken med kun én snescooter. Eneste mulighed for
kommunikation med omverdenen fra campen er via satellit
telefon. 

Det anbefales at medbringe riffel fra kal 30-06 og opefter, og en
patron med en rimelig hård kugle som f.eks. Nosler partition. I
Rusland skal man være indstillet på at betale overvægt på alle fly.
De er ikke særlig fleksible, hvis man har mere bagage med end

tilladt af flyselskabet. 
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PARTNERPARTNER

Ansten ØstbyeAnsten Østbye

Vor norske partner Ansten Østbye kan vel nærmest siges at være
en legende hvad angår jagt i Rusland og Asien.

Inden Murens fald var al jagt i det tidligere Sovjetunionen
udelukkende statskontrolleret, men med den voksende
liberalisering af jagten kom der også andre spillere på banen, og
Ansten Østbye var en af de første udlændinge, som kunne tilbyde
jagt i det store spændende land. Så siden 1991 har Ansten sendt
mange hundrede jægere på jagteventyr, og på langt de fleste
arrangementer tager han selv med som gruppeleder. Det har for
rigtig mange mennesker givet en stor følelse af sikkerhed, at man
på disse fjerne rejsemål har en skandinavisk jagtarrangør. Vi har
haft fornøjelsen af at samarbejde med Ansten siden 2006.

Ansten har naturligvis et tæt samarbejde med gode lokale
kræfter, og har gennem årene sikret sig, at hans gæster bliver
sendt på jagt i de absolut bedste områder for den pågældende
vildtart.
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REVIRREVIR

Revir - Bjørnejagt i KamchatkaRevir - Bjørnejagt i Kamchatka

Den lange Kamchatka halvø som strækker sig over 1.500 km
ligger i den fjerne nordøstlige del af Sibirien og er en del af
vulkanbæltet i Stillehavet. Det bjergrige landskab er imponerende;
Klar luft, sneklædte bjerge på over 3.000 meters højde,
mennesketomme højsletter, skovklædte dale som er
gennemskåret af bække og floder med krystalklart vand. Der
findes endda 120 vulkaner, hvoraf ca. 20 stadig er aktive.

På Kamchatka lever der foruden brunbjørn og elg også
Kamchatka snefår lige såvel som caribou, ulve, los, rød- og
polarræve, oddere, urfugle og ryper. Ved siden af de forskellige
sælarter findes der i den nordlige kystregion også hvalrosser på
op til 1.500 kg samt isbjørne. Men Kamchatka er ikke kun for
jægeren, idet der for fiskeren er et righoldigt fiske udbud – med
mange forskellige ørred- og laksearter i bækkene og i floderne.
Om sommeren og i det tidlige efterår stiger utallige laks op i
floderne.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

Modtagelse i Moskva og Petropavlosk

Transport Petropavlovsk – jagtlejr med helikopter t/r

Forplejning under jagtopholdet

Jagtføring

Trofæafgift for brunbjørn uanset størrelse

Eksporttilladelse / CITES – certifikat

Våbentilladelse og veterinærdokumenter

Skandinavisk talende gruppeleder

Fly København – Moskva t/r

Fly Moskva – Petropavlosk t/r

Evt. hotel inden og efter jagt i Moskva

Hotelovernatning i Petropavlosk

Visum kr. 1.800,-

Afbestillingsforsikring

Jagtrejse- og jagtansvarsforsikring

Evt. ekstra afskydninger

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Overvægt for bagage

Drikkevarer

Hjemsendelse af trofæer

.
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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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VILDTARTERVILDTARTER

Bjørnejagt i KamchatkaBjørnejagt i Kamchatka

Brunbjørn (Asien)
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Om osOm os

Limpopo Travel & Diana Jagtrejser

Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

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

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

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

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

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

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

kunder med sig ind i vor virksomhed.

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

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

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.

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

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

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

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde

af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

tilfælde af, at noget som helst går skævt.
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