
Canada/British Columbia  
Sortbjørn, Sneged, Moose og Ulv. 

Revir 
Jagtområdet, hvor vi jager, er hos vores tyske partnere, som  ligger 
i British Columbia, ca. 200 km. nordvestlig for Prince George på 
foden af det 1600 m høje bjerg, Mc. Kinnon. Jagtområdet som er 
ca. på 500.000 ha, er bestående af utrolig flot og afvekslende 
biotop. Der er i området mange søer og floder, dette er forbundet 
med sumpområder, og de store skovkomplekser giver vildtet i 
revirerne fantastiske levevilkår. Dette afspejler sig efter canadiske 
forhold med den enddog meget høje vildtbestand, som forefindes i 
området. 

 
Terrænet tilbyder alt fra flade enge, søer, floder og høje bjerge. De 
højeste bjergtoppe ligger fra 1200 til 1600 m. og er dermed nogle 
steder over trægrænsen. Bjergsiderne er for det meste bevokset 
med nåletræer. 

 
Gennem mange års erfaringer, som vores outfitter i Nordamerika 
har, råder han over et fantastisk revir, og et godt kendskab til de 
canadiske vildtarters leveforhold i området. 

 
Elg 
Elgen er en af hovedvildarterne, og vildbestanden kan betegnes 
som god efter canadiske forhold. Ved en god brunst og en god 
kondition er skudchancerne af et godt trofæ meget høj. Sidste år lå 
afskydningsprocenten på ca. 85%, hvilket er meget højt for  elgjagt 
i Nordamerika. 

 
Trofæstørrelsen er i gennemsnit mellem 45 Inch. og 50 Inch. I 
jagtsæsonen 2014 blev der også nedlagt elge over 55 Inch. Den 
optimale termin for brusten er fra ca. midten af september til 
midten af oktober. 

 
Til elgjagt bruger man ofte båd, fordi elgene i brunsten opholder 
sig ved søernes vandkant og ved sumpområderne. Det handler om 
en meget sportslig vildnisjagt, hvor pürschen er nødvendig for et 
godt resultat, derfor anbefales der en rimelig kondition. Under 
brunsten kaldes elgene, og dette er noget som vores partner og 
guider, er gode til. Herved handler det om en meget spændende 
jagt, som vil kunne stå som et evigt minde hos enhver jæger. 

 
Ved elgjagt er det meget vigtigt, at man om morgenen er klar på 
brunstpladsen. Man må derfor forvente at jagten starter meget 
tidligt om morgenen. 

 
Sortbjørn 
Jagten på sortbjørn bliver gennemført i foråret fra begyndelsen af 
maj til midten af juni og ligeledes igen i efteråret fra slutningen af 
august og til midten af september. I efteråret kan sortbjørnen jages 
som tillægstrofæ til Sneged- eller Elgjagten. Det er tilladt for hver 
jæger at nedlægge 2 sortbjørne. 
Bestanden af sortbjørn er meget god, og jagten er meget sikker, 
særlig i foråret. Modne bjørne kan have en størrelse på ca. 6-6,5 
fod, der nedlægges også hvert år større trofæer. 



I foråret er bjørnene meget aktive, og efter vinterhiet skal de ud for at 
søge næring. Bjørnene ynder at søge føde på de steder hvor der er 
friske grønne spire, blade osv. 

 
Udgangspunkt for forårsjagten er som regel fra hovedcampen. Jagten 
er som regel organiseret som pürshjagt, og ikke som i Alberta ved 
jagt på bait. Det anbefales at der jages 1:1 på denne jagt. 

 
Sneged 
Snegedens levested er i de bjergrige områder. Derfor jages den i 
1200 - 1600 meters højde. Bestanden af sneged er meget god og 
trofæstørrelsen forventes at ligge omkring ca. 9 Inch. Som basis 
jages der 1:1. 

 
Bjergområderne nås med terrængående køretøjer. Under denne jagt 
forgår indkvarteringen i telt ude i jagtområdet. På den måde er jagten 
mere fleksibel. Jagten på Sneged er en typisk bjergjagt, og kræver en 
god kondition. Normalt ligger afskydningen på 99,9 %. 

 
Den optimale jagttid er fra midten af august til starten af september. 
Til denne jagttid er vejret normalt stabilt, og dette har en meget stor 
indflydelse på jagtresultatet. 

 
Ulv 
Ulvebestanden er meget tynd i dette område, men det sker dog at 
man ser den. Derfor anbefales det, at man udløser en ulvelicens ellers 
vil der ikke være muligt at skyde ulv, hvis denne chance skulle opstå. 

Jagtforløb 
Under jagtens forløb betjenes jægerne af vores partner og hans 
medarbejdere. Disse sørger for afhentning i lufthavnene i Prince 
George. Man bliver hentet i et terrængående køretøj og kørt til 
reviret og indkvarteringen. Indkvarteringen vælges efter jagtønske, 
vildtart og årstid. 

 

Indkvartering 
Som udgangspunkt er det hovedcampen, der bruges som indkvartering, denne ligger nær en sø, hvor der er en 
vidunderlig udsigt. Maden her tilberedes af vores partners kone. 

 
 

 

 

 

Hunterriis.dk - Jagtrejser til hele verden…  



Prisliste for sæson 2015 

Sortbjørn: 
Terminer ca. 14.05-21.05 

ca. 21.05-29.05 
ca. 29.05-06.06 

9 rejsedage - 7 jagtdage - Modtagelse i Prince George - Inkl. 1 Sortbjørn - Ophold med fuld forplejning - 
Transfer Price George/ jagtområdet t/r - Jagtlicens - Jagttegnsgebyr - Feltpræparation af trofæet - Canadisk skat 

Ved jagtføring 2:1 Pris pr. jæger 4750 CAD 
Ved jagtføring 1:1 Pris pr. jæger    5500 CAD 
Ledsager i 9 rejsedage, 7 opholdsdage i alt 7.500,-kr. + ikke inkl. 

Bestilling af licens til bjørn nr. 2 pris 1750 CAD 
 
 
Moosejagt: 
Terminer 10.09-20.09 

20.09-01.10 
01.10-11.10 

11 rejsedage - 9 jagtdage - Modtagelse i Prince George - Inkl.1 Moose uanset størrelse - Ophold med fuld 
forplejning - Transfer Prince George/ jagtområdet t/r - Feltpræparation af trofæet - Canadisk skat 

Ved jagtføring 1:1 Pris pr. jæger 8900 CAD  
 

Sneged: 
Terminer 27.08-05.09 - 2015 

 
12 rejsedage 
10 jagtdage 
Modtagelse i Prince George 
Inkl. 1 Sneged uanset størrelse 
Ophold med fuld forplejning 
Transfer Prince George - jagtområdet t/r 
Jagtlicens og jagttegnsgebyr 
Feltpræparation af trofæet 
Canadisk skat 
Jagtføring 1:1 

Ved jagtføring 1:1 Pris pr. jæger  9500 CAD 
 

Når snegeden er skudt betales der 900 CAD, samt licensgebyr når jagten på sortbjørn begyndes. 
Efter at bjørnen er skudt betales yderlig 900 CAD. 

Med venlig hilsen 
Jørn Riis 
Aurora Jagtrejser 
Tlf. +45 20638717 

 
www.hunterriis.dk 

 

                                        Medlem af rejsegarantifonden med nr. 1685



Ikke inkl. på alle jagterne: 
Administrationsgebyr 300 CAD, trofæhjemtransport af trofæer samt div. gebyrer, evt. cites, våbenindførselsgebyr 
ca. 30 CND, fly Danmark - Price George t/r, drikkepenge, licensgebyrer på de forskellig arter betales i Canada, 
rejse- og afbestillingsforsikring. 

Licens gebyrer: 
Sortbjørn ca. CAD   180 
Elg ca. CAD   250 
Sneged ca.  CAD  375 
Ulv ca. CAD 50 
Grizzly ca. CAD 1030 

Ved booking betales 50 % + aconto flybillet 
60 dage før afrejse betales restdepositum 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser 
 
 
 
 

 


