Jagt på canadisk moose i British Columbia
Canada 2019
Oplev jagten i Canadas vildmark, med mulighed for at
nedlægge Canadian moose, sortbjørn, ulv, Mountain goat
og Rocky Mountain Elk i det nordøstlige British Columbia
i Canada. Jagten finder sted i et rigtig godt område med
gode bestande af nævnte vildtarter, hos vores nye partner
Wicked River Outfitters.
Jagtområdet ligger meget afsides og det er kun muligt at
komme dertil med charterfly, så vore jægere kan være
sikker på at få en sand canadisk vildmarksoplevelse.
Jagten tager udgangspunkt fra en veludstyret hovedcamp,
hvorfra jægerne sammen med deres guide, rider ud på jagt
og overnatter i jagtområdet i teltlejre. Jagten er af 10 dages
varighed med jagtføring 1:1 (1 guide og 1 jæger) og jagten
tager hovedsagligt udgangspunkt fra hesteryg eller til fods.
Vor outfitter skræddersyer jagten efter jægerens alder og
fysiske evner.
Området består af bjergkæder og dale med floder, et meget
smukt vildmarksområde. Her findes der en god population
af moose og forventet trofæstørrelse ligger omkring 40-55
inches. Udover moose, vil det også være muligt at jage
elk, mountain goat, sortbjørn og ulv i området.
Man flyver til byen Fort St. John i det nordøstlige British
Columbia, hvor man mødes af outfitteren. Efterfølgende
transporteres man til jagtområdet og campen med
charterfly (ca. 30-45 minutters flyvning).

Jagtperiode:
13.-22. september 2019
05.-14. oktober 2019

Pristilbud:
10 dages jagt på canadisk moose med jagtføring 1:1
Inkl. afskydning af 1 moose tyr
Pris pr. jæger

USD 13.395,-

Prisen inkluderer:
10 dages jagtophold, jagtføring 1:1
Afskydning af 1 moose
Charterfly til jagtområdet t/r
Grovpræpering af trofæ
Al transport før, under og efter jagten
Alle licenser og skatter
Yderligere afskydning, såfremt trofæ nedlægges:
Ulv (ingen trofæafgift)
Sortbjørn USD 3.500
Elk USD 3.500
Mountain Goat USD 3.500
(Tag/licens på ovenstående vildtarter skal
tegnes på forhånd)
Prisen inkluderer ikke:
Flyrejse til Canada t/r
Hotel og mad før/efter jagten om nødvendigt
Ekstra afskydning
Royalties til staten
Konservator arbejde
Hjemtransport af trofæer
Drikkepenge til guider (ca. USD 1.200 – 1.300)
Alt som ikke er nævnt under prisen inkluderer
Government Royalties CAD:
(Afgift pr. nedlagt stykke vildt til staten – betales
kontant til outfitteren)
Moose 125
Elk 125
Black bear 85
Wolf 50
Mountain Goat 150
Whitetail deer 50
Mule deer 50
Bobcat 40
Cougar 125
Lynx 50
Grizzly 85
+ 5% GST (VAT)

Jagtområdets beliggenhed:

