
 

 

 

 1  

LIMPOPO & DIANA Jagtrejser 
Fåborgvej 240  .  DK-5700 Svendborg 

Telefon +45 6223 1110   

E-mail: info@diana.dk .  www.diana.dk 

 

TESTJAGT PÅ SORTBJØRN 
Alberta i Canada 2017 
 

Periode: 21.-28. maj eller 28. maj – 4. juni 2017:  

Vi har indgået en spændende aftale med en ny outfitter i 

det nordlige Alberta, i et område med mange sortbjørne. 

Derfor har vi nu mulighed for at tilbyde 2 pladser i den 

bedste periode til en skarp pris. 

 

Jagten finder sted i North-Central Alberta, i et område 

hvor der er et lille 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 stor 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 

lysebrune og næsten hvide farve.  

Området der jages i, består af varierende skov samt mere 
højtliggende områder. I jagtområdet bliver man 
transporteret rundt Argo ATVs, almindelige ATVs, UTVs, 
samt 4x4 biler, alt efter hvilket terræn man befinder sig i. 
Der jages i åbne skovfældninger samt gamle transport veje 
for skovhuggere, hvor der vokser nyt græs i vejkanterne 
hvilket er noget af bjørnenes foretrukne føde i foråret.  
 
Campen er beliggende midt i jagtområdet, hvilket betyder at 
der er hurtig adgang til et fantastisk vildt naturområde. 
Campen er meget primitiv, og der overnattes i store 
outfitter telte på feltsenge med 2 jægere i hvert telt. Teltene 
er opvarmede og der vil også være mulighed for at tage et 
bad efter en lang dags jagt.  
 

Alle måltider er hjemmelavet og laves i campen over bål 
eller lignende.  
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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 outfitteren sørger for afhentning samt indkvartering på hotelværelse i hans 

hjemby Barrhead, inden man om mandagen bliver transporteret til jagtcampen i jagtområdet. 

Efter jagtens afslutning om lørdagen indkvarteres man igen på hotelværelse, hvorefter der er 

hjemrejse søndag.  

 

PROGRAM:  

Dag 1: Ankomst til Edmonton lufthavn – afhentning og overnatning på hotel  

Dag 2: Transport til jagtområdet og på jagt  

Dag 3-6: Jagt  

Dag 7: Jagt afsluttes – transport til hotel  

Dag 8: Hjemrejse fra Edmonton lufthavn  

 

Pris pr. jæger  kr. 21.995,- 
 

 

Prisen inkluderer: 

7 dages ophold, 6 jagtdage og op til 2 sortbjørne pr. jæger 

 Jagt 2:1 - to jægere deles om en guide.  
 Jagtlicens, 2 sortbjørn licens + 1 ulve licens.  
 Skatter, wildlife afgift, fuldt udrustet jagtcamp, all 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. 
 Hotel overnatning før og efter jagten  

 

 

Prisen inkluderer ikke: 

 Fly til Canada t/r (ca. kr. 6.000) 
 Hjemsendelse af trofæer 
 Konservator arbejde 
 Drikkepenge og alkoholiske drikke 
 Rejse- og afbestillingsforsikring 
 Alt som ikke er nævnt under prisen inkluderer 

 

OBS: Kursregulering kan forekomme frem til slutbetalig, ovenstående er udregnet ved 
kurs på USD pr. 03.04.2017  


