
SORTBJØRNEJAGT ISORTBJØRNEJAGT I
ALBERTAALBERTA

Oplev en spændende og oplevelsesrig canadisk bjørnejagt i Albertas vildmark. Jagten foregår som ”spot

and stalk” i et område med en tæt bjørnebestand og høj succesrate – Der er 1 sortbjørn inkluderet i prisen,

samt mulighed for ulv hvis man er heldig! Der er mulighed for tilkøb af sortbjørn nr. 2

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk form Indkvartering i telt Pürschjagt

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



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Sortbjørnejagt i AlbertaSortbjørnejagt i Alberta

HØJDEPUNKTER

Spændende ”spot and stalk” jagt på sortbjørne
1 sortbjørn inkluderet i prisen pr. jæger
Mulighed for at tilkøbe sortbjørn nr. 2
6 dages vildmarkseventyr i Albertas vildnis
Erfarne og engagerede guider med stor viden om
bjørnejagt
Chance for at nedlægge sortbjørne af forskellig
farvevariant
Lavt lokalt jagttryk på sortbjørne

Overblik

Vi har indgået en spændende aftale med en ny outfitter,
som kan tilbyde en traditionel sortbjørnejagt i det
nord/centrale Alberta i Canada, i et område med en tæt
bestand af sortbjørne.

Jagten finder sted i North-Central Alberta, i et område hvor
der er et lille lokalt jagttryk på sortbjørnene, idet området er
en non-baiting zone og jagten foregår derfor udelukkende
som spot and stalk. Vor outfitter har udført bæredygtig jagt
på sortbjørnene i dette område de seneste 5 år og
området huser en tæt bestand af sortbjørne, og specielt for
den nordlige del af Alberta vil det også være muligt at
nedlægge bjørne af forskellige farvevarianter, herunder
brun samt den mere sjældne blonde farvevariant.

Området der jages i, består af varierende skov, store åbne
oliefelter, nye skovfældninger, samt mere højtliggende
områder. I jagtområdet bliver man transporteret rundt i
Argo ATVs, almindelige ATVs, UTVs, samt 4x4 biler, alt
efter hvilket terræn man befinder sig i. Der jages i de åbne
skovfældninger og store oliefelter, samt langs gamle skov-
og transport veje, hvor der oftest vokser nyt græs og
mange nye planteskud, hvilket er noget af bjørnenes
foretrukne føde i foråret.

Jagten udøves udelukkende som spot and stalk, hvor vore
jægere og guider transporteres rundt i det kæmpe
jagtområde ved hjælp af firhjulstrækkere og ATVs, hvorfra
man spotter bjørnene og efterfølgende indleder den
intense pürsch til fods, for at komme på skudhold af
bjørnen.
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Arrangementet inkluderer 6 dages jagt, fra mandag-lørdag.

Outfitteren står for transport til og fra lufthavnen. Man
lander i Edmonton lufthavn om søndagen, hvor man
efterfølgende overnatter på hotel for egen regning. 
Jægerne bliver hentet af outfitteren tidligt mandag morgen
og bliver kørt til campen i jagtområdet.

Man må ikke forvente den store luksus i campen, men i
stedet tage det som en sand vildmarksoplevelse.
Måltiderne i campen består oftest af sandwich eller simple
færdigretter som koges/steges over bålet og det kan til tider
godt virke lidt ensrettet.

Efter jagtens afslutning om lørdagen, transporteres vore
jægere tilbage til Edmonton, hvor man indkvarteres på et
hotel nær lufthavnen, hvorefter der er hjemrejse søndag
eller mandag.

Mulige jagtperioder:

2023
22.-27. maj
29. maj til 3. juni

2024
20.-25. maj
27. maj til 1. juni

 

PROGRAM 2023:

 21.05.2023:
Ankomst til Edmonton lufthavn om søndagen og
overnatning på hotel ved lufthavnen (for egen regning).

22.05.2023:
Outfitteren henter på hotellet og kører ud til campen i
jagtområdet.

22.-27.05.2023:
6 dages jagt fra mandag - lørdag.

27.05.2023:
Transport tilbage til Edmonton om aftenen og overnatning
på hotel (for egen regning)

28.05.2023:
Check ud af hotel og flyrejse hjem

 

Jagten afholdes for 6 jægere i hver jagtperiode og der
jages 2:1. Man er selvfølgelig meget velkommen til at
tilmelde sig som enkeltperson eller i mindre grupper af 2-4
jægere.

 

Klima:

Temperaturen i maj måned svinger fra 0 - 20 grader, og det
anbefales at man medbringer varmt og vindtæt tøj. 
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OPHOLDOPHOLD

Camp i central AlbertaCamp i central Alberta

Ved ankomst til Edmonton i Alberta, bliver vore jægere mødt af
outfitteren i lufthavnen, hvorefter man transporteres til et hotel i
byen Barrhead, hvor man skal have 1 overnatning. På dag 2
hentes jægerne igen af outfitteren, hvorefter man transporteres til
jagtområdet, ca. 1-2 timers kørsel i nordgående retning.

Campen er beliggende midt i jagtområdet, hvilket betyder at der
er hurtig adgang til Albertas smukke og fantastiske vildmark. Man
skal huske på at jagtcampen ”bare” er en camp. Den er primitiv
men komfortabel. Der findes bade- og toiletfaciliteter i campen og
alle måltider er hjemmelavet og tilberedes i campen over bål eller
lignende.

Selve campen er som de klassiske canadiske jagtlejre, bestående
af en jagthytte til opbevaring af madvarer mm., samt store
opvarmede telte med kakkelovne og feltsenge at sove på. I hvert
telt vil der blive indkvarteret 2 jægere, medmindre andet er aftalt
på forhånd. Teltene indeholder feltsenge med madrasser, puder
og sengelinned samt håndklæder. Det er derfor vigtigt at man
medbringer en god sovepose på turen.

Når bjørnene er skudt, hjælper guiderne med at flå og grov
præparerer skindene, som efterfølgende vil blive afleveret ved
en lokal konservator inden hjemrejse. Her kan man vælge at få
bjørnen monteret, eller få skindet klargjort til hjemsendelse og
sende det hjem til ens lokale konservator. Diana Jagtrejser
samarbejder også med flere professionelle konservatorer som
vi varmt kan anbefale, så dit trofæ forbliver et smukt minde for
livet.
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PARTNERPARTNER

Swanspoint Outfitters Swanspoint Outfitters 

Swanspoint Outfitters er vores helt nye samarbejdspartner i
Canada og er beliggende i central Alberta, nord fra byen
Edmonton. Swanspoint Outfitter drives til dagligt af Matthew
Swan, som har specialiseret sig i sortbjørnejagter og har nu mere
end 15 års erfaring inden for området.

Matthew og hans guider har en stor ekspertise inden for
sortbjørnejagt, og har spottet og stalket mange bjørne igennem
tiden. Derfor er de også fuldt gearet til at give vore kunder en
spændende og adrenalinfyldt bjørnejagt. Jagten foregår altid med
jagtføring 2:1, hvor 2 jægere deler 1 jagtguide og tager del i
hinandens oplevelser under jagten og skiftevis pürscher sig frem
til den anviste bjørn, såfremt den viser sig som skudbar.

I løbet af maj måned 2017, havde vi 2 testgrupper på
sortbjørnejagt ved Swanspoint Outfitters, hvor alle jægere var
heldige at nedlægge minimum 1 sortbjørn.

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 5



REVIRREVIR

Swan Hills Swan Hills 

Jagtområdet er beliggende i det centrale Alberta, ca. 170 km nord
fra byen Edmonton og strækker sig over flere tusinde kvadrat
kilometer, og består af varierende skovområder, store åbne
oliefelter, nye skovfældninger, samt mere højtliggende områder. I
jagtområdet bliver man transporteret rundt i Argo ATVs,
almindelige ATVs, UTVs, samt 4x4 biler, alt efter hvilket terræn
man befinder sig i.

Der jages i de åbne skovfældninger og store oliefelter, samt langs
gamle skov- og transport veje, hvor der oftest vokser nyt græs og
mange nye planteskud, hvilket er noget af bjørnenes foretrukne
føde i foråret. Sortbjørnen er altædende, men dens føde er
hovedsagligt vegetabilsk, som f.eks. græs, bær, rødder, skud
mm. Dog vil sortbjørnen specielt i foråret spise mange små
pattedyr, insekter og fisk, idet den har behov for meget protein
efter mange måneder i hi.

Under jagten vil du have chancen for at opleve mange af
områdets forskellige vildtarter, heraf moose, hjortevildt, grizzly
bjørne, ulve og ikke mindst sortbjørne. Hvis du altid har ønsket at
nedlægge en sortbjørn i den canadiske vildmark, vil vores partner

med glæde hjælpe dig med at udleve drømmen.

Hvad skal man medbringe?:

En god sovepose                                          
Regntøj/ vindtæt jagttøj mm.                      
Gode gummistøvler/ Pürsch støvler          
Varmt tøj/ skiftetøj
Alle personlige effekter (toiletsager mm.)
Jagtudstyr
Riffel og ammunition
Jagtkniv
Håndkikkert
Kamera
 

Klima: 

Temperaturen i maj måned svinger fra 0 - 20 grader, og det
anbefales at man medbringer varmt og vindtæt tøj. 
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Sortbjørnejagt: Pris pr. jæger 20. maj 2024 - 27. maj 2024  28.995,00,- Kr.

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

6 dages ophold og 6 jagtdage

1 sortbjørn pr. jæger

Jagt 2:1 (to jægere deles om en guide)

Jagtlicens, 1 sortbjørne licens + 1 ulve licens, skatter

og wildlife afgift

Fuldt udrustet jagtcamp, al mad og logi under jagten.

Transport t/r fra Edmonton til jagtområdet, al transport

under jagten.

Grov præparering af trofæer.

Transport af trofæer fra campen til nærmeste

konservator.

Fly til Edmonton t/r

Leje af våben USD $150 + $60 for ammunition

Hjemsendelse af trofæer

Konservator arbejde

eTA-ansøgning CAD $ 7,-

Drikkepenge og alkoholiske drikke

Rejse- og afbestillingsforsikring

EU-ansvarsforsikring DKK 59,-

Hotel overnatning før og efter jagten

Alt som ikke er nævnt under prisen inkluderer

Ekstra sortbjørn

Det er muligt at fortsætte jagten efter sortbjørn nr. 2 mod et gebyr på USD 700,- (ca. kr. 4.600) - Skal betales forud for jagten.

Der vil ikke være nogen trofæafgift såfremt sortbjørn nr. 2 nedlægges.

 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 AlbertaSortbjørnejagt i Alberta

Sortbjørn 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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