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Jagt på store brunbjørne på Alaska-halvøen Jagt på store brunbjørne på Alaska-halvøen 

HØJDEPUNKTER

Stå ansigt til ansigt med kæmpe brunbjørne
Jagt i Alaskas vildmark
Spektakulær natur 
Jagtoplevelser for livet

Overblik

Brunbjørnen (Ursus arctos) anses som en af verdens mest
eftertragtede storvildtarter, og betragtes som den
ultimative jagtoplevelse for en jæger. De største hanbjørne
kan nå en størrelse på over 10 fod (3 meter) og veje op til
500 kg eller mere. De gamle hanbjørne er meget
intelligente og de har en fantastisk lugtesans, samt en
utrolig evne - nærmest en "sjette sans" - for at fornemme
fare. Derfor er jagten på disse store brunbjørne også en af
de mest ultimative udfordringer man kan stille sig selv som
jæger. 

Alaska Peninsula National Wildlife Refuge er hjemsted for
nogle af verdens største brunbjørne og en af de største og
sundeste bestande, ikke mindst på grund af områdets
fremragende habitat med store dale med bærbuske og
utallige åer og vandløb, hvor der om efteråret går tonsvis
af laks igennem, til stor fornøjelse for områdets
bjørnebestand. Vandløbene som strømmer igennem
området, fortsætter ind i Bristol Bay som er hjemsted for
verdens største laksebestand. 

Jagten

Brunbjørnejagterne arrangeres både om foråret og
efteråret, men efter amerikansk lovgivning, må
forårsjagterne kun finde sted i lige årstal (2024,2026, 2028
osv.) og efterårsjagterne i ulige årstal (2023, 2025, 2027
osv.)
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Jægerne flyves ud i dalene fra hoved lejren, hvor man bor i
traditionelle alaskanske teltlejre med det mest moderne
udstyr. Derfra jager du og din jagtguide i skyggen af
vulkaner og spektakulære bjerge og floder. 

Forårsjagt

15 dages jagtperiode - 10.-25. maj

Forårets brunbjørnejagter på Alaska-halvøen finder sted i
lige årstal. Jagten finder sted som "spot and stalk", hvor
man spotter op imod de øvre dalegange og
bjergskråninger, for at finde de gamle hanbjørne som netop
er kommet ud af deres hi og søger efter føde, samt
hanbjørne på jagt efter hunbjørne at parre sig med. Om
foråret er dagene lange med op til 18 lyse timer, hvilket
giver massere af tid til at finde en passende størrelse bjørn.
Man skal som jæger være forberedt på mange timers
venten, hvor man spotter på lange afstande og venter på at
den rigtige bjørn kommer frem. Vigtigst af alt, skal man
være mentalt forberedt på at være utrolig
tålmodig. Forårsjagten kan være fysisk krævende, men
resultaterne er det hele værd! 

Efterårsjagt 

12 dages jagtperiode - 7.-18. oktober 

Efterårets brunbjørnejagter på Alaska-halvøen finder sted i
ulige årstal. Ligesom forårsjagten, finder jagten sted som
"spot and stalk", og tager udgangspunkt fra at man spotter
fra et højt punkt i området med udkig over en lakseflod, et
veksel eller et område med mange bærbuske og lignende,
hvor bjørnene feder sig op inden deres vinterhi. Ligesom
om foråret, skal man som jæger være forberedt på mange
timers venten, hvor man spotter på lange afstande og
venter på at den rigtige bjørn kommer frem. Vigtigst af alt,
skal man være mentalt forberedt på at være utrolig
tålmodig. 

Når den rigtige bjørn er spottet, har man oftest kun få
minutter til nøjagtigt at bedømme størrelsen og kønnet på
bjørnen, hvorefter der laves en plan for at komme på
skudhold af bjørnen. Dette er bestemt en af ??de mest
adrenalinfyldte jagter du kan opleve!

Den enorme vækst og skønhed i dette jagtområde vil gøre
et livslangt indtryk på alle de jægere, der jager her!
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OPHOLDOPHOLD

MechikMechik

Ved ankomsten til Anchorage i Alaska, skal man typisk have en
overnatning på hotel. På dag 2 tager man et indenrigsfly til King
Salmon om morgenen eller formiddag og ud til jagtområdet. Turen
er på halvanden time og går til hovedlejren Mechik.

Jagtlejren er beliggende langt ude i vildmarken, så regn ikke med
at telefonen, wifi, osv fungerer. Hovedlejren består af en træhytte,
der fungerer som køkken og spisestue. Lejren består desuden
af store telte med indrettede feltsenge til jægerne. Bad og toilet er
til rådighed, men er af primitiv beskaffenhed. Man tilbringer ikke
længere tid end nødvendigt i hovedlejren. Herfra tager man ud
til små teltlejre i dalene, hvor man befinder sig det meste af
rejsen. Her bor og jager man med sin guide.

I dalene hjælper man hinanden med alle gøremål. Guiden står for
tilberedning af maden efter bedste overbevisning. Når jagten er
slut vender jægere tilbage til hovedlejren og til brusebad, og man
tager en afslapningsdag eller to før hjemrejsen. Der er ingen
sengetøj til jægeren, så medbring en god sovepose og evt.
liggeunderlag. Guiderne og personale forbereder og serverer alle
måltider; der er morgenmad og aftensmad. Nogle dage kan

frokosten medbringes til jagtområdet for at spare tid.

Når en elg eller bjørn nedlægges, hjælper guider til med flåning
og forberedning af skind samt rensning af trofæet, som derefter
sendes til en konservator. Konservatoren kan lave dit trofæ,
eller du kan vælge at få sendt trofæet hjem til din lokale
konservator. Diana samarbejde med dygtige konservatorer,
som vi kan anbefale.

Under jagtopholdet opholder jægerne sig i vildmarken. Der er
altså ikke adgang til pubber, shopping eller restauranter. Dette
kan arrangeres efter jagten, enten i King Salmon eller endnu
bedre, hvis du tager en ekstra dag i Anchorage på turen hjem.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN
Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26

STEN SJÖGREN
Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43

ERIK PEDERSEN BRINKMANN
Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 4



PARTNERPARTNER

Katmai Guide ServiceKatmai Guide Service

Joe Klutsch, ejer af Katmai Guide Service - beliggende i King
Salmon, er en mesterguide i Alaska siden 1992.

Joe blev registreret guide i 1980 og fik sin Master Guide-licens i
1992.

Han har været formand for Alaska Professionelle Hunters
Association i 8 år og er modtager af priserne som årets Jæger i
Safari Club International Professional i 1996, årets jæger i Dallas
Safari Club Professional Hunter 1998, og den Enestående
Outfitter-pris i Wild Sheep Foundation Frank Golata 1999.
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REVIRREVIR

Alaska PeninsulaAlaska Peninsula

Der jages på føderalt godkendt land på Alaska-halvøen som
omfatter Becharof National Wildlife Refuge, Alaska Peninsula
Wildlife Refuge og Aniakchak National Preserve. Disse områder
er en del af Aleuterne-bjergkæde, som grænser op til Stillehavet
og den nordlige alaskanske golf mod øst og Beringshavet i vest.

Brunebjørne i området vil gennemsnitligt være 9,5 fod og elge vil i
gennemsnit være 60-65 tommer, men bjørne på 10 fod eller mere
og elge på 70 tommer er ikke ualmindeligt. Jægerne flyves ud i
dalene fra hovedlejren og her overnatter man i traditionelle
alaskanske teltlejre med det mest nødvendige udstyr. Herfra jager
jæger og guide i skyggen af vulkaner og spektakulære bjerge og
floder. Floderne vrimler med laks i efteråret og opsvinget af laks
er det største på kloden.

Den enorme natur og skønhed i dette jagtområde vil gøre turen til
et livslangt indtryk på alle jægere, der jager her.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Efterårsjagt 7. oktober 2025 $34,995.00

Forårsjagt 10. maj 2024 $39,995.00

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

12 dages jagtophold (efterårsjagt) 

15 dages jagtophold (forårsjagt) 

Jagtføring 1:1

Licens til 1 brunbjørn

Teltcamp

Mad og logi under jagten

Konserveringsforberedelse af bjørneskindet

Alt transport i jagtområdet

Ulv kan nedlægges gratis

Flyrejse t/r (København -Anchorage - King Salmon)

Hotel før / efter jagten om nødvendigt

Charterfly King Salmon – Meshik camp jagtområdet t/r

ca pris: USD 2000 (Betales direkte til Air Charter

firmaet i King Salmon)

Drikkepenge til jagtguide (ca. USD 3.000 - 3400 pr.

jæger)

Konservatorarbejde

Hjemtransport af trofæ

EU-Ansvarsforsikring USD 9,00,- per person

Rejse- og afbestillingsforsikring

Alt som ikke er nævnt under "prisen inkluderer"

Rejseplan:      

Skandinavien – Anchorage - King Salmon
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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt på store brunbjørne på Alaska-halvøen Jagt på store brunbjørne på Alaska-halvøen 

Brunbjørn/Grizzly
(Nordamerika)

Ulv (Nordamerika)
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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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