Rusland - Brunbjørn
Det her er jagt i vildmarken.
Rusland kaldes også bjørnelandet det har den største
bjørnebestand i verden og den gode trofækvalitet sammen
med den gode pris giver en rigtig god grund til at jage
bjørn her. Dertil kommer, at jagten på brunbjørn er en
traditionel jagt i Rusland, hvilket gør at jagtførerne ved
meget om denne jagtform.
I Rusland findes der flere forskellige underarter af
brunbjørnen, som har forskellige trofæstørrelser. De
stærkeste brunbjørne findes alle i den østlig del af
Kamtschatka, brunbjørnen (U.A.a Piscator) er den største
underart og er stærkere end sin fætter fra Tschukotka,
Magadan eller Chabarowsk. Hermed er det heller ikke
mærkeligt, når Kamtschatka kaldes bjørneparadiset.
Indkluderet i prisen
• 15 rejsedage
• Ca. 9 jagt/campdage fra Petropawlowsk Kamtschatski
• 1 bjørn uanset størrelse
• Jagtføring 1:1
• Modtagelse i lufthavn inkl. hjælp med dokumenter
• Alle licenser og tilladelser ifm. jagten
• Felt trofæbehandling samt hjælp til pakning til konservator i Moskva
• Ophold og fuld pension i jagtreviret
Pr. jæger 9.800 Euro i syd
Pr. jæger 8.500 Euro i nord

Jagtarrangement til det sydlige Kamtschatka er normalt i terminen 24. April - 4. Maj
Jagtarrangement til det nordlige Kamtschatka er normalt i terminen 3. Maj - 16. Maj
Voksne Kamtschatkabjørne opnår en gennemsnitlig skindlængde på 2,70 m. Kapitale bjørne kan opnå en
skindlængde på 2,80 m eller stærkere. Efter amerikanske mål svare det til 8-10 fod.
Vægten på en gennemsnitlig bjørn under forårsjagten ligger på 3-400 kg. Under efterårsjagten er vægten ca. 500
kg. De kapitale bjørne ligger mellem 5-600 kg og måler 10-11 fod. Der er få trofæer der opnår denne størrelse,
derfor må dette ikke forventes, men hvem ved om Diana tilsmiler netop dig. Igennem de sidste 17 år har der
være 100% succes på disse jagter hos vores samarbejdspartner og der skydes hvert år en del bjørne over 10 fod.
Grunden til de store bjørne er biotopen og det store næringstilbud på halvøen Kamtschatka. Der er en enestående
og ubeskrivelig natur. Hundredevis af vulkaner, varme kilder, birkeskove så langt øjet rækker samt kæmpe
mudder og sumpområder præger landskabet. Verdens største gydeplads for laks ligger her og byder bjørnene på
overflod af mad. En anden grund til de stærke bjørne er den korte vintertid, hvilket giver dem mere tid til føde
optagelse.
Alt anskudt vildt afregnes som nedlagt og jagten betegnes som afsluttet når det bestilte vildt er nedlagt.
Ekstra licens bjørn nr. 2, i nord 5250 euro
Vi gør for god ordens skyld opmærksom på at til dato har succesraten været 100%.
Der er ingen tilbagebetaling hvis ikke der skydes bjørn.
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Ikke inkluderet i prisen
• Visum, våbendeklaration samt administrationsgebyr 475 Euro
• Helikopterudgifter og bus/bil fra Kozyrewsk/Esso til jagtområdet t/r prisgaranti 2550 Euro
• Flyrejse Danmark/Sverige Kamtschatka t/r købes til bedste dagspris.
• Evt. hotel ophold på turen + mad på hotel de forskellige steder pr. sted 70-120 Euro
• CITES afgift for brunbjørn til indførsel i Europa ca. 375 Euro
• Jagt og våben registrering 325 Euro
• Pakning samt hjemtransport af trofæ +
• Veterinærpapirer og konservator behandling i Moskva
• Indførselsafgift og toldbehandling til slut destination
• Drikkepenge samt alkohol under opholdet
• Evt. leje af riffel inkl. kugler 300 euro
• Rejse og afbestillings forsikring, der skal tegnes oversøisk rejseforsikring
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Jagttermin forårsjagt:
Den mest succesrige jagt er forårsjagten som forgår fra slutning af april til slutningen af maj. I denne
periode er bjørnene meget aktive, da de hele tiden søger føde, en anden fordel ved forårsjagten er den gode
kvalitet af skindene. Temperaturen om foråret lægger på ca. + 10 grader om dagen til ca. -10 grader om
natten.
Jagten forgår afhængig af termin og sne i kystregionen eller i landet bagved Central Kamtschatka eller
nærmere nævnt Koryak Regionen bliver meget brugt. Udgangspunktet er fra en lille by som hedder Palana.
Herfra foregår transporten ud til jagtområdet med bæltekøretøj.
I slutningen af april til begyndelsen af maj organiseres jagten til dels med motorscooter og ski. Dette har den
store fordel at man lettere, kan flytte sig over store distancer og dermed kan afsøge et større område.
Yderligere kan jagtførerne på afføringen fra bjørnene se hvor gamle bjørnene er og om det er en stor og stærk
bjørn. Med motorscooteren følger man afføringen på bjørnene eller man praktisere pürschkørsel på denne.
Hele tiden afsøges de store hvide snebeklædte områder, og allerede på meget stor afstande, kan man se
bjørnene. Når en stor stærk bjørn er udset, forsøger man på at nærme sig den med motorscooteren, for så til
sidst, at pürsche den til fods.
Ved denne jagtmetode, vil der kunne ses indtil flere bjørne. Dermed er der en god chance for at skyde en
gammel og kapital bjørn. Ved normale vejr forhold ligger succes raten ved ca. 99,9 %.
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Indkvartering samt ophold ved bjørnejagt
Jagtcampen består af et opvarmet telt, separat køkkentelt og sovetelt til jagtpersonalet. Det er ingen luksus men
rækker til denne jagtform. Afhængig af i hvilke revirdel der jages benyttes også enkelte træhytter, forplejningen
rækker og er god.
Rejsegruppen varetages af en medarbejder fra vores russiske partner fra og til Moskva. Han hjælper gennem
tolden og er tilstede i hovedcampen under hele jagten, desuden har han forud for jagten fået alle informationer
over den jagt, som I har booket og kender dermed alle jeres ønsker.
Ved campen er der professionel jagtpersonale, bestående af jagtfører, en kok og hjælpepersonale. Jagtføringen
foregår 1:1, og ud fra hver jagtcamp kan der jage 4 jæger af gangen.
Ankomst til Rusland forgår gennem Moskva. I modtages i lufthavnen og alle nødvendige formaliteter ordnes.
Der flyves videre fra Moskva til Petropawlowsk-Kamtschatskij, afhængig af flyvetider flyves der samme dag
som der er ankomst til Moskva eller dagen efter. Transferen tilbage til Moskva forgår på samme måde som
udrejsen. En overnatning i Petropawlowsk skal forvendtes.
Transferen med kædekøretøj foregå på vinterjagt af Bjørn.
Trofæbearbejdning/trofætransport:
Alle trofæer får en feltbehandling, skalden afkoges, rengøres og skindet saltes. Det anbefales selv, at overvåge
arbejdet. Til transporten skal trofæerne pakkes forsvarligt, det anbefales at der medbringes en taske til dette.
Der gøres opmærksom på at der må forvendtes overvægt i forbindelse med flyvning.
Overvægt på indenrigsflyvningen i Rusland koster ca. USD 7 pr. kg. I Moskva bliver skindet sendt til en
konservator og vil her blive eftersaltet og han vil sørge for at alle eksportpapirer udfyldes og skindet vil
efterfølgende blive sendt til jeres nærmeste lufthavn med luftcargo.
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Rejseinformation/information:
Der er visumpligt og de nødvendige formaliteter ordnes på ambassaden. Der skal ligeledes tegnes en oversøisk
rejseforsikring.
Våbenindførelse:
Vi bestiller våbendeklarationen forud for rejsen. Hertil behøver vi pas nr, våbentype, kaliber og våben nr. samt
nøjagtig antal stk. ammunition
Spørg egen læge for vaccine (smitsom leverbetændelse)
Våben:
Til jagten på bjørn og elg anbefales mindste kaliber 300 Win. Mag eller 9,3 x 64 eller 375 eller lignende kaliber.
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Billede med snescooter samt et par billeder fra en af campene.
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