
SORTBJØRNEJAGT ISORTBJØRNEJAGT I
BRITISH COLUMBIA BRITISH COLUMBIA 

Oplev sortbjørnejagten ved Adams Lake i Canada, på et stort revir med meget fin bestand af bl.a.

sortbjørne og grizzlybjørne, og få på samme tid fantastisk smukke naturoplevelser. En utrolig fascinerende

og spændende jagt, hvor man sammen med jagtføreren opsøger vildtet i dets rette element!

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk
form

Indkvartering i hytte Indkvartering i telt Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Sortbjørnejagt i British Columbia Sortbjørnejagt i British Columbia 

HØJDEPUNKTER

Jagtområde på ca. 178.000 hektar beliggende
ved Adams Lake
Spændende forårsjagt på sortbjørn, der giver
mange smukke naturoplevelser
Meget høje succesrater på sortbjørnejagterne
Mange spændende jagtoplevelser i vildmarken

Overblik

Adams Lake er beliggende i den sydlige del af British
Columbia i Monashee bjergene.
Outfitteren og området er kendt for sin gode organisation,
høje succesrater og gode vildtbestande.

Der er en fin bestand af sortbjørn, grizzly (Mountain
Silvertip), puma, sneged, mule deer og whitetail hjort, samt
elg. Endvidere er der også wapiti og bjerg caribou på
reviret, men der er endnu ikke frigivet licenser på disse
vildtarter.

Forårsjagten på sortbjørne er en jagt, der giver utrolig
mange smukke naturoplevelser. Efter den lange vinter
springer hele naturen ud i et imponerende farveorgie.
Græs, blomster og blade pibler frem overalt. Man ser
meget vildt, og det er ikke kun bjørnene som søger de
friske grønne spirer.

Jagten på sortbjørn foregår ved at man sammen med sin
guide, bliver transporteres rundt i jagtområdet, enten i
fihjulstrækkere, ATV'er og af og til i båd, hvorfra man
forsøger at spotte bjørnene. Når en skudbar bjørn er
spottet, begynder man den intense pürsch til fods, i et
forsøg på at komme på forsvarligt skudhold af bjørnen.
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Succesraten på både sortbjørne og grizzlybjørne jagterne
er ganske høje i dette område.

(Grizzlybjørn fra British Columbia kan ikke indføres til EU)

Adams Lake har mange bjørne, og jagten er virkelig
spændende, fordi der ikke er tale om en anstandsjagt ved
lokkemad, hvor man venter på at bjørnen skal komme til
dig, men det er rigtig jagt, hvor man går, sejler eller kører
med jagtguiden ud i vildmarken og opsøger vildtet i dets
rette element.

Det er ikke unormalt at man på 7 dages bjørnejagt ser op til
20-30 forskellige bjørne, og der er samtidig også mulighed
for at nedlægge den brune farvevariant af sortbjørnen.
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OPHOLDOPHOLD

Adams LakeAdams Lake

Hovedcampen ligger på den vestlige side af Shuswap bjergene i
Seymour Arm, men der benyttes der også mindre satellit-camps
under jagten. Disse mindre camp kan både være såkaldte ”wall-
tents” eller en camping trailer.

Selve hovedcampen er bestående af en stor lodge, som rummer
værelser og fælles spisestue hvor måltiderne indtages under
opholdet og jægerne i campen har hyggeligt samværd. Foruden
hovedhuset, findes der 2 nyere hytter, som også rummer
soveværelser til besøgende jægere. Campen er lukseriøst
indrettet med rindende vand og toilet og bad.

Vore jægere flyver til Vancouver eller Calgary og videre med et
indenrigsfly til Kelowna, hvor man bliver afhentet og kørt til
campen.

Der er både og kanoer i lejren, så hvis du ønsker kan du fiske
efter Dolly Varden, regnbueørred, laks og geder.

I visse tilfælde er det også muligt at jage fra båden, særligt efter
elg og sortbjørn.
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PARTNERPARTNER

AL Outfitters AL Outfitters 

Outfitteren Kashtin Mair driver og forvalter området på fuld tid.
Han gør alt for at opfylde dine jagtforventninger og sikre, at du har
en uforglemmelig jagtoplevelse på Adams Lake. Kashtins
fremragende kendskab til området og hans jagtevner resulterer
altid i stor succes.

Jægerne flyves ind Kamloops eller Kelowna, British Columbia,
hvor man møder en repræsentant fra outfitteren. Herfra
transporteres jægere til jagtområdet, hvor der venter en
vidunderlig jagtoplevelse.

Her er nogle kommentarer fra jægere, der tidligere har besøgt og
jaget med outfitteren:

"Jeg jagede sortbjørn om foråret. Dette var min første
sortbjørnejagt og første rejse til Canada. Jeg kunne ikke have
valgt en bedre outfitter end Derek og hans team. Den afslappede
atmosfære omkring hele arrangementet og samtidig
professionelle guider og personale gjorde dette til en
uforglemmiglig rejse. Jeg vender helt sikker tilbage."
- Gauti Jóhannesson (Island)

"Jag har jaget over hele verden, Island, Namibia, Rusland,
Østrig, Polen, Tyskland, Storbritannien. Hvert år rejser jeg til
Canada og hver gang til Derek Davies og hans fantastiske
team, som hver gang sørger for at jeg får nogle fantastiske
jagtoplevelser, hvilket skyldes hans enestående jagtpassion og
gode resultater."
- Marcus van Kleef (Holland)
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REVIRREVIR

Adams LakeAdams Lake

Adams Lake Outfitters jagtområde er beliggende i British
Columbia. Helt præcist ligger området imellem Shuswap Lake og
Adams Lake, nordøst for byen Kamploops og selve jagtområdet
er på ca. 178.000 hektar, bestående af smukt og varieret
landskab såsom bjerge, søer, store sump og engområder. Fra
byen Kelowna hvor vore jægere bliver afhentet, er der ca. 1 times
kørsel til jagtområdet.

Der findes mange åbne skovfældninger i området, hvor der
vokser en masse nye blomster og andet vegetation, hvilket
tiltrækker mange forskellige arter til området pga. det gode
fødegrundlag.

Der er en fin bestand af sortbjørn, grizzly (Mountain Silvertip),
puma, sneged, mule deer og whitetail hjort, samt elg. Endvidere
er der også wapiti og bjerg caribou på reviret, men der er endnu
ikke frigivet licenser på disse vildtarter.

Klimaet er meget mildt om foråret og efteråret, varmt om
sommeren og om vinteren falder der normalt store mængder sne.

Indkvarteringerne hvor vore jæger bor under jagten er meget
afhængig af hvilken tid på året man kommer, hvilket områder
man jager i, samt hvilken art man jager. Man kan blive
indkvarteret i "wall tents", hytter eller campingtrailers og i nogle
tilfælde er et hotel også muligt.

Under jagten benyttes der forskellige former for
transportmidler, såsom firhjulstrækkere, ATV's eller
snescootere. Når vildtet er spottet, igangsættes den sidste
pürsch til fods for at komme på forsvarligt skudhold af vildtet.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

7 dages jagt på sortbjørn 1:1 inkl. bjørn 1. maj 2024 - 9. juni 2024  48.995,00,- Kr.
(Ledsager 11.995,00,- Kr.)

7 dages jagt på sortbjørn 2:1 inkl. bjørn 1. maj 2024 - 9. juni 2024  36.995,00,- Kr.
(Ledsager 11.995,00,- Kr.)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

6 dages jagt og ophold med helpension

Jagtføring 1:1 eller 2:1

Trofæafgift og licens for 1 sortbjørn

Transfer Kelowna/Kamloops - camp t/r

Al transport under jagten

Feltpræparation af trofæer

5% GST (canadisk moms) på jagt og ophold

Flyrejse til Canada t/r (ca. DKK 6.000 - 8.000,-)

Hotelovernatninger før og efter jagten hvis nødvendigt

Konservatorarbejde og hjemtransport af trofæer

Skatter efter nedlagt bjørn (Royalties)

Leje af riffel, CAD 100,- pr. dag (betales direkte)

Drikkepenge til jagtguide (ca. CAD 600-800)

Alkoholiske drikkevarer

eTA-ansøgning CAD 7,- (Indrejsetilladelse)

Jagtrejseforsikring og afbestillingsforsikring

EU-ansvarsforsikring DKK 59,- (obligatorisk)

Alt som ikke er nævnt under prisen inkluderer

Ekstra

Ønsker man, at nedlægge sortbjørn nr. 2, betales DKK 10.995 forud for jagten og DKK 8.500,- i trofæafgift hvis bjørnen nedlægges.

Trofæafgift for ulv DKK 6.995,- (betales såfremt ulven nedlægges)

Ekstra trofæafgifter afregnes til Diana Jagtrejser efter hjemkomst.

 

 

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 7



Royalties (statsafgift) for nedlagt vildt betales efter jagten i CAD $:

Sneged $150

Whitetail hjort $50

Moose (elg) $125

Mule deer hjort $50

Rødlos $40

Puma $125

Ulv $50

Los $50

Sortbjørn $75

+ 5% moms (GST)
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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

Sortbjørnejagt i British Columbia Sortbjørnejagt i British Columbia 

Sortbjørn

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

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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