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Vi kan hermed tilbyde et førsteklasses Moose, Sneged 

og Caribou jagtområde i den nordlige del af British 

Columbia 
 

Vildmarksjagt når det bedst. 

 

Størrelsen på Mosse er i gennemsnit fra 50-55 inch, 

(127-140 cm) og ved kapitale Moose endda over 60 inch 

(152 cm eller mere) i dette område. Moose på disse 

størrelser er skudt hvert år igennem de sidste par år af 

jagtgæsterne som har været der.  
 

Pakkepris på hesteryg: 

• 11 rejsedage 

• Ca. 8-9 jagtdage 

• Moose eller 1 Sneged eller 1 Caribou  

• Jagtføring 1:1 

• Ophold med fuld forplejning 

• Vandfly Dease Lake/Hovedcampen t/r  

• Evt. flyvning under jagten 

• Skatter og 1 licens  

• Felt præparation af trofæet 

Pris pr. jæger 18.950,- CAD 
 

Snegeden som skydes er imellem 20-28 cm, der kan 

også findes større trofæer, men når de når derop er de i 

verdensklasse størrelse. 
 

Caribou er også mulig at jage i området der er her 

mulighed for gode og stærke trofæer 
 

Jagtområdet er kun muligt at komme til med fly, hvilket 

gør at der ikke er jagttryk fra de lokale canadiske jægere, 

og derfor opnår vildtarterne en god størrelse i dette 

jagtområde  
 

Området som der jages i er ca. 300 km x 130 km og 

ligger i Cassiar bjergene. Jagten i dette område er mulig 

fra hesteryg og som bådsjagt. Alternativ en kombination 

af det hele samt en del pursch.  
 

Under jagten indkvarteres man i telt eller i en af de små 

hytter som ligger i området, det man betegner som en 

vildnæs jagt. Man skal være indstillet på en lav komfort i 

jagtområdet men rigelig med god kost. Jagtførerne vil 

have radio med under jagten så der altid kan kaldes til 

hovedcampen. 

 

Vi gør opmærksom på at der kan kun jages de arter der er bestilt en licens til da alt i Canada er under licens. Der 

er rigtig store chancer for at man kan jage 2 vildtarter i den planlagt uge grundet en god vildbestand. HUSK 

bestilles ved booking. 

 

mailto:jorn@aurorajagtrejser.dk
http://www.hunterriis.dk/


 

 

 

 

 

Jagtrejsekonsulent - Jørn Riis. 

Tlf.: +45 20 63 87 17 - e-mail.: jorn@aurorajagtrejser.dk - www.hunterriis.dk 

Medlem af rejsegarantifonden nr.:1685 

   Canada - Moose, Sneged eller Caribou 

 

Man flyver til Whitehorse, her skal man regne med en 

hotelovernatning på ud og hjemturen. Man kører fra 

Whithorse til Dease Lake med en lejebil. 

 

Fra Dease Lake flyves der med vandflyver til 

hovedcampen. Hvis det skulle vise sig at man for brug 

for at flyve længere ind i jagtområdet er disse 

omkostninger inkluderet i jagtprisen.  
 

Ikke inkluderet i prisen:  

Jagtlicens og administrationsgebyr 500 USD, afgift til 

GOABC 300 USD, transfer Whitehorse Dease Lake t/r, 

Flyrejse til Canada, evt. Hotelophold og mad i 

Whitehorse, klargøring og pakning af trofæer, 

konservator i Canada forsendelse af trofæer til 

hjemland, indførselsgebyr af våben i Canada ca. 30 

CAD, Cites papirer, veterinære papirer, alkohol, 

drikkepenge, rejse- og afbestillingsforsikring. 
 

Licensafgifter ca. priser: 

Sortbjørn USD   225,00  

Mosse     USD   320,00  

Snefår     USD   430,00  

Ulv         USD     80,00  

Grizzly   USD 1310,00  

Caribou  USD   290,00  
 

Trofæafgifter for yderligere vildt:  

(inkl. evt. gebyr for transfer med fly til nyt område):  

Sortbjørn   USD 4.200  

Moose       USD 8.950  

Snefår       USD 8.950  

Caribou     USD 8.950  

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora 

Jagtrejser. Der tages forbehold for trykfejl, ændret 

priser og udsolgte rejser. 
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