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Newfoundland är ett ytterst spännande jaktresemål. Här jagar man svartbjörn i ett spårlöst

vildmarksområde, med möjlighet att nedlägga stora björnar!

Ansträngande jakt Kräver moderat kondition Inkvartering i stuga Pürschjakt

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jakt-resor.se | info@diana.dk



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Svartbjörnsjakt på NewfoundlandSvartbjörnsjakt på Newfoundland

Höjdpunkter

Stora bestånd av Svartbjörn i jaktområdet
Jakt på åtlade platser
Fantastisk flygresa till jaktområdet i
helikopter/sjöflygplan
Duktiga guider med stor erfarenhet och kunskap
om björnjakt

Överblick

På Newfoundland kan vi erbjuda denna intressanta Fly-inn
svartbjörnsjakt. Jägarna flygs till lägret och jaktområdet via
helikopter eller sjöflygplan och turen dit är en upplevelse i
sig själv, då man bland annat ser Newfoundlands
mångfaldiga djurliv och imponerande natur.

Svartbjörnsjakten sker på åtlade platser i jaktområdet, som
ständigt besöks av svartbjörnar av alla storlekar.

Man observerar åtelplatserna på avstånd och när en
skjutbar björn visar sig börjar ansmygningen antingen till
fots eller med båt. Jakten bedrivs från eftermiddag och
fram till mörkret inbrott då björnarna är mest aktiva på
platserna. Dock ser man även björn vid andra tidpunkter
på dagen, och några gånger mycket nära inpå campen!

Jakten sträcker sig över 7 dagar med 6 jaktdagar, som
normalt är från måndag till lördag (det är inte tillåtet att
jaga på söndagar på Newfoundland). Våra jägares
anländer vanligtvis en lördag, varefter de möts upp av
outfittern på flygplatsen och tar in på hotell i närheten,
innan man nästa morgon fortsätter resan till jaktlägret med
helikopter eller sjöflygplan och blir inkvarterade i campen.
Här får man då frukost/lunch.

Det är normalt att man ser björn varje dag under
jaktdagarna (beroende av vädret) och det används olika
åtelplatser i området. Några områden ligger mycket
avsides och här vet man aldrig vad det kan dyka upp på
åtelplatsen eller när som helst!
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Alla jakterna har som utgångspunkt jaktledning 2:1, där 1
jaktguide jagar med 2 jägare. Om man föredrar sin egen
jaktguide är det också möjligt att arrangera detta med
jaktledning 1:1 mot ett pristillägg. Outfitterns goda rykte och
vitrika områden har tilldragit sig några av de absolut bästa
jaktguiderna och personal – några med över 30 års
erfarenhet.

Man flyger till staden Deer Lake på Newfoundland via
Toronto. Outfittern rekommenderar alla jägarna att
övernatta på hotell i Deer Lake, både före och efter jakten,
då kan man få vila ut efter den långa flygresan och
samtidigt vara tillbaka i Deer Lake i god tid till sitt flyg hem.

Program för jakten:

Dag 0: Ankomst till Deer Lake och övernattning på hotell
nära flygplatsen.

Dag 1: Hämtning på hotellet och transport till jaktampen
med helikopter eller sjöflygplan, inkvartering och
frukost/lunch.

Dag 2-7: Jakt

Dag 8: Avresa från jaktcampen på morgonen med
helikopter/sjöflygplan och tillbaka till Deer Lake. Här
avlevereras troféer, skinn mm och klargörs för
hemtransport. Därefter övernattning på hotell innan
hemresa.

Dag 9: Hemresa.

Jaktperioder:

Det är möjligt att välja en vårjakt i juni månad, då
svartbjörnen lämnat sitt vinteride för att återigen fylla på
fettdepåerna, och så smått förbereda sig inför
brunstperioden, eller man kan välja en höstjakt i
kombination med älgjakt i september/oktober då

svartbjörnen har ätit upp sig och förbereder sig för inför
vintervilan.

NB: Jakterna måste bokas i god tid för att säkra platser och
licenser.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Jaktcamp på NewfoundlandJaktcamp på Newfoundland

Flygresan ska planeras till staden Deer Lake på Newfoundland,
där man ska ha en övernattning på hotell den första natten.
Dagen efter flyger jägarna ut till jaktområdet med helikopter eller
sjöflygplan till den det aktuella jaktlägret.

Jaktlägren i området är endast tillgängliga med
helikopter/sjöflygplan och är ideellt belägna i första klassens
jaktområde för älg, svartbjörn och vildren i den sydvästra delen av
Newfoundland. Älg, svartbjörn och vildren kan jagas till fots från
campen och outfittern har exklusiva jakträttigheter inom en
mycket stor radie utifrån jaktlägret.

Efter en 20-40 minuters flygtur över något av Newfoundlands
vackraste natur kan man tillbringa en hel vecka utan att se en
levande själ, utöver de man är tillsammans med i lägret.

För att minska jakttrycket i området genom säsongen förfogar
outfittern över 7 åtskilt liggande jaktlodger och flera spike camps
och tältläger. Jaktstugorna är uppförda av robusta
träkonstruktioner som utstrålar den sanna vildmarkskänslan i
lägret.

Alla måltider blir lagade av de erfarna lägerkockarna och det
serveras också desserter, snacks och dryckesvaror.
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PARTNERPARTNER

IB OutfittersIB Outfitters

IB outfitters äger och drivs av outfittern Mark Pike, som varit i
jaktresebranchen under största delen av sitt liv. Han har stor
erfarenhet av jakt på Newfoundland då Mark är uppväxt i staden
Deer Lake, dit våra kunder flyger till i den västra delen av
Newfoundland.

Huvudsakligen jagas det ”Eastern Canadian Moose” under
hösten och området vimlar milt sagt av älg. Därutöver jagas det
svartbjörn på våren samt tidigt på hösten. Det finns också ett
riktigt gott bestånd av den speciella ”Woodland Caribou”. Vilket
det också kan arrangeras jakt på. Newfoundland erbjuder
dessutom också på ett fantastiskt fiske.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

NewfoundlandNewfoundland

Östkustens Alaska

Newfoundland har ett av de tätaste älgbestånden i världen och
vår outfitters förfogar över några exceptionella goda jaktområden,
där det nedläggs många kapitala troféer, därför att det jagas
mycket selektivt i områdena.

Utöver älg finns det också riktigt gott bestånd av svartbjörn och
den sällsynta ”woodland caribou”.

Det finns ingen konkurrens från lokala jägare i dessa områden,
som man tillexempel ser på andra ställen i Kanada, då
jaktområdena endast är tillgängligt med helikopter. De lokala
jägarna kallar området för ”östkustens Alaska”.

För 2018 kommer vi att jaga på vårt Big Blue Hill Pond läger.
Björnpopulationen i området är extremt bra och området har inte
jagats 2011 - 2016. Vi kommer att beta våra åtelplatser flera
veckor före jaktstart. Lägret ligger också nära kalvmarken för
Middle Ridge Woodland Caribou-flocken, och området är utmärkt
för spot / stalk jakt och även åteljakt. Det ligger extremt avlägset

och med höga utkiksplatser nära lägret som erbjuder bra
kikarspaning över jaktområdet. Resan till jaktcampen nås
endast med chartrad helikopter eller sjöflygplan från Deer
Lake, eller en 4 timmes bilresa från flygplatsen i Gander.
Jägarna skall flyga ut till jaktområdet söndag morgon så det
skall vara ankomst till Newfoundland på en lördag. Jakten är 7
dagar och omfattar 6 jaktdagar, eftersom söndagsjakt inte är
tillåtet under denna period.

Våra betesplatser i detta område kan observeras på avstånd,
och när en björn dyker upp är det smygjakt som gäller antingen
till fots eller med båt. Jakt sker normalt från mitten av
eftermiddagen till mörkrets inbrott, men björnar kan ses under
olika tider på dagen i detta område, ibland mycket nära lägret.

Den första etappen av troféberedningen hanteras av guiden
och inkluderar flåning och saltning av skinnen.

Vi föreslår kaliber val i.284 (7mm) kaliber eller större. .300,
.338 och .35 kaliber r. 7mm, .308 och .30-06 kaliber är bra val
för dessa björnjakterna. Din gevär ska vara väl inskjuit före
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

NewfoundlandNewfoundland

ankomst i lägret.

Vi välkomnar upp till 2 jaktgäster per vecka. Icke-jaktgäster kan
också vara säkra på ett mycket varmt välkomnande av vår
personal.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Jaktföring 1:1 inkl. 1 svartbjörn 1. juni 2023 - 21. juni 2023 SEK 83.995,00:-

Jaktföring 2:1 inkl. 1 svartbjörn 1. juni 2023 - 21. juni 2023 SEK 59.995,00:-

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

6 dagar jakt med jaktledning 1:1 eller 2:1

dagar uppehåll med helpension

1 svartbjörn per jägare

Jaktlicens

Björnlicens

All transport under jakten

Fältpreparering av björnskinn

Flyresa till Kanada

Hotellövernattning före och efter jakten

Hemtransport av troféer

Konservators arbete

Skatter på nedlagd björn

eTA-ansökning CAD $ 7,-

Dricks till jaktguide (ca USD 450-500)

Jaktrese-och avbeställningsförsäkring

EU-Ansvarsförsäkring SEK 89,- per person

(obligatorisk)

Allt annat som inte är nämnt under priset inkluderar

Ytterligare

Det är möjligt att skjuta ytterligare björn, totalt 2 björnar per jägare. Extra svartbjörn kostar 550 USD i troféavgift per svartbjörn/jägare

plus extra björnlicens och royalty.

 

Valutakurs

Priset på denna resa är en förhandsberäkning då vi tar förbehåll för kursändringar. Det slutliga priset för resan kommer att avtalas

närmare.
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Växelkurs

Priset på denna resa är under förhandling, då vi avvaktar och tar hänsyn till kursändringar, och det slutliga priset för resan kommer att
avtalas närmare.

HAR DU
NÅGRA
FRÅGOR?

STEN SJÖGREN
Email: sts@diana.dk
Telefon: 070-830 53 43

CARL CARLSSON
Email: Carl@diana.dk
Telefon: 072-352 56 66

MIKAEL OLSSON
Email: micke@diana.dk
Telefon: 073-977 81 26

PEDER BRÄNNSTRÖM
Email: pbr@diana.dk
Telefon: 070 606 46 00

© Limpopo & Diana Jaktresor 2023 www.jakt-resor.se Sida 9



VILDTARTERVILDTARTER

Svartbjörnsjakt på NewfoundlandSvartbjörnsjakt på Newfoundland

Svartbjörn
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Om ossOm oss

Limpopo & Diana Jaktresor

Limpopo & Diana Jaktresor Limpopo Travel och Diana

Jaktresor - som i dag är ett och samma företag – är byggt

på mer än fyrtio års erfarenhet i jaktresebranchen. Diana

Jaktresor startades i Svenborg, Danmark redan 1974 av

den internationelle jaktreseprofilen Jan Krossteig, som än i

dag är aktieägare och styrelseordförande för koncernen.

Under åren som gått har verksamheten vuxit till att vara

världens största jaktresebyrå, med partners i mer än 40

länder och kunder från hela världen. Detta har endast varit

möjligt i kraft av våra kunders förtroende för vår

verksamhet, för våra partners och för den service vi

erbjuder. Vi sätter en stor ära i att en väsentlig del av våra

kunder är stamkunder som reser med oss ofta och som

rekommenderar oss och som tar med sig nya kunder på

jaktresorna och in i vår verksamhet.

Marknaden för jaktresor har aldrig varit mer kaotisk än nu.

Ett myller av små och medelstora byråer har alltid funnits

på marknaden, men de senaste åren har internet på allvar

öppnat upp möjligheten för direkta bokningar och

arrangemang via mer eller mindre transparanta

”förmedlare” och utländska byråer. 

Många jägare blir brända på ”billiga” arrangemang som

inte motsvarar utfästelser och förväntningar och som inte

heller utfaller till belåtenhet. Det är först när det går galet

som det går upp för den olycklige och besvikne kunden

vad skillnaden mellan en god Dansk byrå- med den

trygghet detta innebär- och ett tveksamt utländskt

erbjudande innebär.

Vi erbjuder våra kunder en enastående trygghet. Våra

erfarna medarbetare känner våra destinationer och kan

erbjuda en synnerligen kvalificerad och god rådgivning

baserad på kundens individuella önskemål. Bokar man sin

jaktresa genom oss är man säkrad vid eventuell konkurs,

genom den danska Resegarantifonden. Vårt mångåriga

medlemskap i Dansk Resebyråförening är en säkerhet för

professionell hantering genom hela jaktresan, även vid de

tillfälle något inte går helt enligt plan. Som kund hos oss

kan man räkna med uppbackning och hjälp dygnet runt via

vår nödtelefon.
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