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Upplev pojkdrömmen i Kanadas vildmark och åk på en spännande jaktresa med möjlighet att nedlägga

jättestor kanadensisk moose, mountain caribou, mountain goat, svartbjörn och varg i nordvästra British

Columbia i Kanada.
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Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Jakt på kanadisk moose i British ColumbiaJakt på kanadisk moose i British Columbia

Höjdpunkter

Klassisk vildmarksjakt
Enorma kanadensiska Moose med Yukon gener
Orörd vildmark, stora naturupplevelser och
kristallklara sjöar
Professionella och erfarna jaktguider med
passion för vildmarksjakt
Riktigt goda möjligheter att kombinera med andra
viltarter

Överblick

Upplev pojkdrömmen i Kanadas vildmark och åk på en
spännande jaktresa med möjlighet att nedlägga en
jättestor kanadensisk moose, mountain caribou, mountain
goat, svartbjörn och varg i nordvästra British Columbia i
Kanada.

Jaktområdet ligger i det nordvästra hörnet av British
Columbia, och det anses för att vara de bästa
jaktområdena i hela Kanada. Området består av ca 3 300
km2 (855 695 hektar) och ligger nära gränsen till Yukon
Territoriet, vilket betyder att det kan nedläggas verkligt
stora kanadensiska moose.

Området är mest känt för sitt stora bestånd av den
kanadensiska moose och troféstorleken ligger vanligtvis på
52 – 60 tum, men det nedläggs varje år moose på över 60
tum, Området erbjuder också på en av British Columbias
största bestånd av mountain caribou och goda bestånd av
stone sheep, mountain goat, grizzly, varg och järv, Det
rekommenderas att vara i någorlunda god fysisk kondition
då det tillbringas mycket tid i vildmarken till fots eller på
hästrygg.

Området är en fin kombination av vacker natur och
oöverträffliga jaktmöjligheter i en region med stort
viltbestånd och höga jaktresultat. Det stora jaktområdet
består av otaliga dalgångar, berg, höga platåer, skogar,
sjöar, floder och vattenfall. Jaktområdet kan upplevas som
totalt orört av människor.

Jakten
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Jakten på moose kan utövas på två olika sätt – från
hästrygg eller en ”boat hunt” som sker med båt på några
av områdets enorma sjöar och floder.

”Horseback hunt”

Vid jakten på hästrygg används hästarna till att komma upp
på höjderna i områden där man sedan kan spana in och
lokalisera viltet på långt avstånd, och man samtidigt
förflyttar sig i relativt stora områden med hjälp av hästarna
och jagar utmed barrskogarna och buskmarkerna där
älgtjurarna håller till. Om man önskar det kan man också
lägga till en mountain caribou till jakten mot troféavgift.
Denna kombination utövas med stor succé och nästan till
100 % resultat. Detta jaktområde erbjuder utan tvivel British
Columbias bästa kombinationsjakt på moose och mountain
caribou.

”Boat hunt”

 På en ”Boat hunt” förflyttar man sig runt i sjöarna och eller
floderna i båt medan man försöker locka fram en stor älgtjur
ut från barrskogen och den täta vegetationen. Ofta tar man
också kortare eller längre vandringar upp till högre
utsiktspunkter för kikarspaning i terrängen. Resultatet och
troféstorleken på dessa jakter är detsamma som jakten från
hästryggen, men jakten är mindre fysiskt krävande. Normalt
kan denna jaktform bokas av      2 jägare med 1 jaktguide
och gör den också lämplig att uppleva tillsammans med en
god vän eller familjemedlem. En jägare per jaktguide kan
också arrangeras för dem som så önskar och inte vill dela
guidens tid med någon annan.

På grund av tätheten av älg i sjö/flodregionerna är detta
också det perfekta stället för den intresserade bågjägaren
eller de äldre jägare som inte önskar en alltför fysisk
krävande jakt. Men tro inte att ”boat hunt” endast är för
”den gamle mannen”. Jakter med äventyrslystna jaktguider
och jägare i ändlösa områden kan också sluta i en av de
mest episka jakter för den kräsne jägaren. År efter år ger

sjöområdena enorma troféer och höga jaktresultat för våra
jägare. Om en stor älgtjur är ditt mål, men hästar inte är din
grej, så rekommenderar vi att boka en ”boat hunt” längs
sjöarna och floderna.

Resan dit

Resan utgår från staden Whitehorse i Yukon territoriet, dit
man flyger. I Whitehorse ska man hyra en bil eller
alternativt beställa en biltransfer från ett lokalt turistföretag,
(vi hjälper till med detta). Härifrån ska man köra ca 5½
timme söderut till outfitterns huvudläger nära Boya Lake
Provincial Park. Här blir du mottagen av outfitterns team för
vidare transport med charterflyg eller biltransport.

Det är nödvändigt att planera 1-2 uppehållsdagar i
Whitehorse före och efter jakten, för att försäkra sig mot
förseningar och ev. dåligt väder som omöjliggör transporten
till och från jaktområdet. Uppehållet under jakten sker i
uppvärmda stugor i området och alternativt i tält under
några av jaktdagarna.

 Jaktperiod

September – oktober.

Jakten i september-oktober brukar primärt vara efter
moose, men det är möjligt att köpa till extra tags/licens till
några av de andra jaktbara arterna i området. Förutom
moose är det möjligt att kombinera jakten med speciellt
mountain caribou, men även mountain goat, svartbjörn och
varg mot extra troféavgift om trofé nedläggs. (Svartbjörn,
varg och järv kan nedläggas gratis, om man har
tecknat/köpt licens på förhand).

Vädermässigt kan man förvänta allt från hög luft och klar
sol till snö och frost. Ett spännande område där det genom
en lång rad år har uppfyllt åtskilliga jägares ”pojkdrömmar”.

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 3



UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Uppehållet i BCUppehållet i BC

Uppehållet under jakten sker under äkta vildmarksstil, där man
tillsammans med jaktguiden bor i mindre jaktstugor som är
strategiskt placerade i jaktområdet.

Resan börjar med att man ankommer till outfitterns huvudläger
nära Boya Lake Provincial Park. Här blir det en övernattning där
värdparet Dean och Katie ser till att man får något gott att äta och
en god säng att sova i. Samtidigt kan man provskjuta sin bössa
och förbereda att allt är i ordning inför kommande jakt innan man
nästa dag flyger ut till jaktområdet och möter sin jaktguide.

Jaktlägren och placeringen i området varierar i förhållande till
terrängen och vegetationen. Outfittern förfogar över 16 små
standardstugor, eller stora tältläger utrustade med värmkaminer
och alla de basala behov som fordras i häst- och båt jakt-lägren.

Under jakten kan man också utnyttja tillfälliga läger som kan bestå
av större eller mindre tält, pop-up tält eller en kombination av
bägge. Jaktguiden kommer att välja den bästa möjligheten vid
varje tillfälle för att föra dig till den mest optimala jaktplatsen. Man
ska vara förberedd på att anstränga sig och uppleva äventyret!

Utsikten från de flesta lägren är inte minst spektakulära, och
synen av de fina mountain goat som står högt uppe i bergen,
en caribou eller en älg som äter längs floderna, eller en björn
som äter bär är en allmän syn och förekomst. Att sitta vid
eldstaden och iaktta det vilda djurlivet och höra fåglarna kvittra
är den perfekta avslutningen på en lång jaktdag i vildmarken.
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PARTNERPARTNER

Backcountry BCBackcountry BC

Området ägs och drivs av outfittern Dustin Roe, som köpte det
berömda området Cassiar år 2017. Dustin har varit professionell
frilansguide i över 15 år med specialitet extrema bergsjakter
inklusive alla 4 bergsfår arterna, grizzly och bergsget arterna, men
har också guidat för bison, moose, caribou, brunbjörn, elk,
Whitehall och varg.

Dustin är född och uppvuxen i regionen East Kootenay i British
Columbia. Efter sin första guidning 2002 visste han att detta var
vad han ville syssla med och äga eget guideföretag och område
någon dag.

Den första säsongen 2017/18 gick med Dustins professionella
team över all förväntan. Det blev nedlagt 4 fina stone sheep, 16
moose, varav 5 var över 200 B & C Point och den minste var på
52 tum och den störste på 26 taggar sköts med pilbåge. Det var
också 100 % succé på mountain caribou och mountain goat.

 Det uppstod endast några få problem med logistik och väder,
men det var inte helt oväntat vid starten av det nya företaget och
allt vad detta innebär men allting löste sig till det bästa.

Nu med några år I bagaget har de trimmat logistiken och lärt sig
det mesta om jaktområdet. De är alltid pigga och begeistrade
på att utforska nytt okänt land och sätter en ära i att maximera
trofékvaliteten, resultat och samlade erfarenheter och
upplevelser.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Cassiar Cassiar 

Jaktområdet består av 3 300 km2 orörd vildmark (855 695 ha).
Området anses vara ett av de bästa jaktområden i hela Kanada.
Jaktområdet har nästan inget jaktryck från lokala jägare och 95 %
av jaktkoncessionen är otillgängligt för civila och några ställen har
aldrig beträtts av människor.

Det finns ca 70 stora sjöar i området där de flesta erbjuder
fantastiskt fiske. Outfittern har etablerat läger i nästa hela området
och i framtiden kommer antalet jaktläger att bli fler då nya
outforskade områden ska utforskas.

Resan startar med ankomst till staden Whitehorse i Yukon, där
det dagligen är flygförbindelse med Vancouver, Edmonton med
flera destinationer. Vid ankomst rekommenderas att man tar en
övernattning på hotell i Whitehorse om det skulle bli försening
med bagaget. Whitehorse är en liten men otroligt spännande stad
som har rötter ända tillbaka till guldrushen och där finns många
spännande attraktioner samt möjligheter för inköp av utrustning i
jaktbutikerna i staden. Från Whitehorse ska man hyra en bil, eller
alternativt beställa en biltransfer från ett lokalt turistföretag (vi är
behjälpliga med detta). Härifrån kör man 5½ timme söderut till

outfitterns huvudläger nära Boya lake Provincial Park. Här
möter outfitterns team upp och förbereder transporten ut till
jaktområdet via flyg eller med biltransport.

Själva jaktområdet är känt för dels ett fantastiskt bestånd av
kanadensisk moose som varje år leverera troféer av
toppkvalitét. Området har även ett av de största bestånden av
mountain caribou, samt goda bestånd av stone sheep,
mountain goat, grizzly, svartbjörn, varg och järv.

Området består av orörd vildmark med stora berg, sjöar,
platåer och stora myrområden. Det perfekta
levnadsförhållandet för många av områdets viltarter. På grund
av den begränsade tillgången (endast flyg) till området så
finner man här ett av de bästa jaktområden i hela British
Columbia!
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

A) Moose jakt (Horseback med guiding 1:1) 1. september 2023 - 1. oktober 2023 $30,895.00

B) Moose (Boat hunt med guiding 1:1) 1. september 2023 - 10. oktober 2023 $26,995.00

C) Moose (Boat hunt med guiding 2:1) 1. september 2023 - 10. oktober 2023 $21,395.00

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

10 dagar jakt med guiding 1:1 eller 2:1

Horseback - eller Boat hunt

Mat och logi under jakten

Kanadensisk non-resident jaktlicens

Tag/licens till 1 kanadisk moose 

Fältparering av troféer

Charter flyg / transport: Från base camp till jaktområdet

t/r

Bidrag till Non Resident Hunting Preservation Fund

Kanadensisk moms på 5% (VAT)

Flygresa från Skadinavien till Whitehorse, Kanada, t.rt.

Hotell i Whitehorse, före och efter jakten

Transport från Whitehorse till base camp i Boya Lake

Provincial Park (hyrbil eller biltransfer)

Licenser för ytterligare viltarter + troféavgift

Kanadensisk vapendeklaration, ca. USD 25 (betalas på

flygplatsen) 

Eventuellt hyra av gevär och ammunition

Dricks till guider (rekommenderas USD 2500–3000)

Alkoholhaltiga drycker och snacks 

"Meat flight", om du vill att köttet ska flygas ut från

jaktområdet, USD 1000

Konservatorarbete och hemtransport av troféer

EU-ansvarsförsäkring SEK 89,-

Allt som inte nämns under "Priset inkluderar"
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Köp av ytterligare tags/licens för ytterligare viltarter:

- Mountain Caribou USD 250

- Mountain Goat USD 370

- Svartbjörn USD 190

- Varg USD 55

*Måste köpas i förväg

Extra troféavgifter (betalas om trofén skjutas):

- Mountain Caribou          USD 13.500

- Mountain Goat                USD 13.500

- Svartbjörn (ingen troféavgift)

- Varg (ingen troféavgift)

Extra troféavgifter betalas till Diana Jaktresor efter hemkomst.
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VILDTARTERVILDTARTER

Jakt på kanadisk moose i British ColumbiaJakt på kanadisk moose i British Columbia

Älg/Moose (Nordamerika) Ren/Caribou (Nordamerika) Varg (Nordamerika) Snöget

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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