
 
          Canada/British Colombia - Sortbjørn 
Canadisk vildmarksoplevelse med mange og store bjørne - Kæmpe jagtoplevelse. 

 
Jagtområdet, som vores lokale outfitter råder over, omfatter ca. 
5.000 kvadratkilometer og er beliggende i et bjergrigt skovterræn. 
Området har på trods af dette en veludviklet infrastruktur, og 
jagten foregår derfor som pürsch, kombineret med bil til brug for 
observation. Som regel kører man rundt i området for at 
observere, og når der på et tidspunkt bliver spottet en god bjørn, 
så begynder den egentlige pürsch.  
 
Prisliste for sæson 2020 
• 8 rejsedage 
• 6 jagtdage 
• Ophold med fuld forplejning 
• Inkl. 1 sortbjørn 
• Transfer fra Smithers - jagtområdet t/r 
• Al kørsel i jagtområdet 
• Feltpræparation af trofæet 
 

Pris pr. jæger    6.090 CAD  (Ved jagtføring 2:1)    
Pris pr. jæger    7.090 CAD  (Ved jagtføring 1:1)    
 
Ikke usædvanligt at se 10-20 bjørne om dagen. 
 
Der er i dette område er en hel del skov, som er relativ nyfældet, 
hvilket hurtigt giver en god grobund for nyt græs og buske. Og 
det er ofte på sådanne steder, at bjørnene observeres.  
 
Der er en rigtig god bjørnebestand i området 
 
Det vil ikke være usædvanligt at man dagligt har mulighed 
for at se optil 10-20 bjørne og endda flere, hvis man er 
heldig. Bjørnene er i dette område størrelsesmæssigt som 
regel på ca. 6-7 fod. Dog er der flere gæster, der igennem de 
seneste par år også har været heldige at skyde kapitale bjørne 
på ca. 7,5 fod. Men så skal man også have også jagtheldet 
med sig.  
Bjørnene i området er oftest sorte, men kan også forekomme 
i den brune udgave.  
 
Udgangspunkt for forårsjagten er som regel hovedlodgen. 
 
Trofæafgift på Bjørn nr. 2 - Pris 2.250 CAD 
Trofæafgift for Ulv 800 CAD 
 
Med venlig hilsen 
Jørn Riis 
Aurora Jagtrejser 
Tlf. +45 20638717 
 

www.hunterriis.dk 
 

 

                                    Medlem af rejsegarantifonden med nr. 1685  



 
Evt. ledsager i 8 rejsedage - 7 opholdsdage i alt 3.200 CAD + ikke inkl.   
 
Indkvartering 
Som udgangspunkt er det Lodgen, som ses på det ene af de nedenstående fotos, der bruges i forbindelse med 
indkvarteringen derovre. Lodgen ligger idyllisk ved en sø, hvor der er en vidunderlig udsigt. Jagtgæsterne 
bor/overnatter i de små hytter, som også ses på fotoene. Og maden tilberedes af vores partners ægtefælle i 
hovedhuset, hvor der også findes en hyggelig opholdstue med TV. 
 
Jagtføringen er mulig som 2:1 eller 1:1. Hvis en jæger ønsker at skyde 2 gode store bjørne, så anbefales det, at der 
jages 1:1. Når der tilkøbes licens nr. 2, så tilbagebetales licensgebyret ikke i tilfælde af, at man skulle være uheldig 
ikke at skyde begge bjørne. Trofæafgiften på bjørn nr. 2 betales naturligvis kun, hvis man også får skudt denne. 
 
Ulv 
Ulvebestanden er meget tynd i dette område, men det sker dog, at man ser dem. Derfor anbefales det, at man fra 
begyndelsen indløser en ulvelicens, hvis man også er interesseret i denne vildtart. Ellers vil det ikke være muligt at 
skyde ulv, såfremt denne chance skulle opstå. 

 

 
Sortbjørn - aktuelle terminer 2020:  
ca. 18.05 - 23.05 - Udsolgt 
ca. 25.05 - 30.05 - Udsolgt 
ca. 01.06 - 07.06 - Grupperejse normalt god - God pga. brunst (mulighed for store bjørne) 
 
Ikke inkl. på alle jagter:  
 
Jagtlicens 400 CAD, NRHPF 390 CAD, Tax til staten 390 CAD, licens til sortbjørn 350 CAD, hjemtransport af 
trofæer samt div. gebyrer, evt. cites ca. 150 CAD pr. bjørn, våbenindførselsgebyr ca. 50 CAD, fly Danmark - 
Smithers t/r, alkoholiske drikkevarer, tillæg for enkeltværelse 50 CAD om dagen, drikkepenge plus individuel 
rejse- og afbestillingsforsikring.  
 
Licensgebyrer på de forskellig arter: 
Sortbjørn ca. CAD 350 - Ulv ca. CAD 180  
 
Det anbefales helt klart, at man får skindene/capen af bjørnen gjort klar til forsendelse ved en lokal konservator i 
Canada og at man derefter sender det hele til Europa, får at få det garvet eller fuldmonteret her. Ved booking 
betales 50 % depositum + aconto flybillet. Senest 60 dage før afrejse betales restdepositum.  
 
I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser. 
 

        Jagtrejser til hele verden…!! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


