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Dette jagtrejsearrangement, hvor man i helikopter bliver fløjet ind 

til jagtområdet, afvikles på Newfoundland i nærheden af Deer 

Lake. Området er vanskeligt tilgængeligt, og derfor benyttes 

helikopter til at flyve gæsterne ind i og ud af området. Fordelen 

ved dette er, at de ”kødjægere”, der bor på Newfoundland, ikke 

bevæger sig ind i området for at jage moosen. Og så har det 

samtidig også den afledte virkning, at trofæstørrelserne alt andet 

lige er større på denne del af Newfoundland. 
 

Inkluderet i prisen: 

• 8 rejsedage 

• 6 jagtdage 

• 1 stk. moose - uanset størrelse 

• Modtagelse i Deer Lake.  

• Ophold med fuld forplejning 

• Jagtlicens og licens til det inkluderede dyr 

• Jagtføring 2:1 

• Transfer fra Deer Lake - jagtområdet t/r med helikopter 

• Feltpræparation af trofæet 
 

Pris pr. Jæger 12.950 CAD.    (Ved jagtføring 2:1) 
 

Terrænet er lettere kupperet, men meget spændende at jage i. Der 

er ikke meget bevoksning i området, men der er mange steder 

moselignende arealer og græsletter med relativ højt græs. 

Jordbunden er som regel meget våd, hvilket stiller krav til tætte 

støvler, da al jagt i området foregår som pürschjagt. Jo bedre fysik, 

desto bedre er chancen også for at finde en god Moose. Ofte 

benyttes et af de højere beliggende områder som udgangspunkt for, 

bl.a. ved hjælp af kikkerten, at afsøge området for en god Moose. 

Og har man først spottet en sådan, så kan jagten for alvor gå i 

gang. 
 

Se billederne - Disse moose er alle skudt i dette område. 
 

Indkvarteringen i jagtområdet sker i telte, der kan opvarmes. Se et 

eksempel på billedet nedenfor. Kosten, der tilberedes her, er god 

og rigelig. Området/biotopen er helt optimal til elg, hvilket gør, at 

der er en rigtig god bestand af moose. Jagten udøves som jagt 2:1, 

og i løbet af den uge, der er sat af til jagten, er der 99,9 % 

sandsynlighed for at skyde sig en god moose. Som regel opnår 

moosen et udlæg på ca. 40-50 tommer – dog kan de helt kapitale 

moose nå optil 55 tommer.  
 

Der skydes kun ældre moose med en god trofækvalitet. Vores 

partner har 20 års erfaring med dette område, der netop er kendt 

for en rigtig god trofækvalitet. Og der skydes årligt kun ca. 22 

moose i området, hvilket gør, at han kan præstere en høj 

trofækvalitet. Alle billeder af moose i dette tilbud er fra stedet og 

de taler for sig selv.  
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Det optimale tidspunkt for afvikling af jagten er september/oktober måned. Man flyver til Deer Lake. Oftest har 

man her en overnatning på hotel, før man tidligt næste dag flyver ud til jagtområdet. Dette afhænger dog af, 

hvordan flytiderne kan tilrettelægges. 
 

Muligheden for at skyde sortbjørn i området ligger på ca. 30-50 %. Alligevel vælger mange jægere at indløse en    

licens, i tilfælde af, at chancen skulle opstå. 
 

Det er også en meget lille mulighed for at skyde caribou. Men der er meget få disponible licenser i området.  

Hvis man også er interesseret i et sådant trofæ, skal muligheden bookes i god tid. Indhent venligst en 

særskilt pris på dette, såfremt det måtte have interesse. Hvis der ønskes et stærkt trofæ på caribou anbefales 

der andre områder 

 

 

Ikke inkluderet i prisen: 

Administrationsgebyr 400 CAD, licensgebyr moose 500 CAD, evt. hotelophold før og efter jagten, 

taxidermy på Newfoundland, pakning samt hjemtransport af trofæer samt div. gebyrer, evt. cites sortbjørn, 

våbenindførselsgebyr ca. 40 CAD, alkohol samt drikkepenge, fly Danmark - Deer Lake t/r drikkepenge, 

oversøisk rejse- og afbestillingsforsikring. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora Jagtrejser. Der tages forbehold for trykfejl, ændret priser 

og udsolgte rejser. 
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Licensgebyrer på ekstra vildt:  

Moose 500 CAD 
 

Sortbjørn 300 CAD. (Hvis man ikke har købt licens hjemmefra, og alligevel ønsker at fortsætte jagten på 

sortbjørn, når man har skudt en moose, skal der betales yderligere 600 CAD forud for jagten + 700 CAD i 

trofæafgift når bjørnen er skudt). 
 

Ved booking betales 50 % + flybillet - senest 60 dage før afrejse betales den resterende del. Ligesom ved al 

anden jagt i Canada er der ingen tilbagebetaling, hvis det imod al forventning ikke lykkes at nedlægge det 

bookede trofæ. Jagten slutter, når det ønskede trofæ er nedlagt 
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Jagtrejser til hele verden 
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