
SVARTBJÖRNJAKT ISVARTBJÖRNJAKT I
BRITISH COLUMBIABRITISH COLUMBIA

Tätt björnbestånd, storslående natur, frisk luft och rustikt lägerliv. En svartbjörnsjakt i British Columbia är en

upplevelse för livet.... Gör det ordentligt och välj en outfitter som respekterer det faktum!

Ansträngande jakt Kräver moderat kondition Inkvartering i tält Pürschjakt

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



Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Svartbjörnjakt i British ColumbiaSvartbjörnjakt i British Columbia

Höjdpunkter

Upplevelsen att jaga i Canadensiska vildmarken
Klassisk svartbjörnsjakt, smygjakt på stora fina
björnar
Skickliga guider med stor kunskap om björnjakt
Möjlighet att stanna några dagar extra och
uppleva Vancouver

Överblick

På våra svartbjörnsjakter fokuserar vi på hög kvalité,
spännande jaktupplevelser, välorganiserad jakt och bra
jaktområden. Vi kan erbjuda svartbjörnsjakt hos vår
erfarne och pålitlige outfitter Covert Outfitting, som har
stora jaktområden i British Columbia. Det norra
jaktområdet ligger öster om staden Prince George, medan
det andra området ligger placerat nordost om staden
Vancouver i den södra delen av British Columbia.

Jaktområdena består av bergskedjor och dalar med en
massa floder och bjuder på några otroligt fina
naturupplevelser. Bägge jaktområdena har ett riktigt bra
bestånd av svartbjörn. Björnarna är normalt svarta men det
förekommer också björnar med olika färgvarianter, där
pälsen är mer brunaktig. Den genomsnittliga storleken av
nedlagda björnar är på 6-6,5 fot. Enstaka björnar kan dock
växa till sig upp till 7 fot!

Jakten sker som spot and stalk, och våra jägare
transporteras runt i de enorma jaktområdena med
fyrhjulsfordon, ATV’s eller båda. På jakten lämnas
jaktlägret tidigt på morgonen för att komma till strategiska
ställen där det är möjligt att upptäcka björnarna. När en
svartbjörn är lokaliserad värderar jaktguiden och jägaren
om den är tillräckligt stor, och pälsen av god kvalité.
Därefter börjar den spännande ansmygningen för att
komma i god position för ett säkert skott.

Beroende av var björnen är skjuten så skall den flås på
stället eller om det är möjligt transporteras till lägret för
flåning. Allt detta vet den erfarna jaktguiden självklart allt
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om.

Jakten sträcker sig över 5 jaktdagar som normalt är från
måndag till lördag. Våra jägare anländer helst en söndag,
varefter de möter outfittern på flygplatsen och transporteras
till jaktområdet, eller hotell i närheten  innan man nästa
morgon fortsätter resan till jaktlägret.

Program för jakten:

Dag 1:           Ankomst till flygplatsen och möts av outfittern
Dag 2:           Transport till jaktområdet och jakt
Dag 3-6:        Jakt
Dag 7:           Transport till flygplatsen och hemresa

Jaktperioder:

Det är möjligt att välja vårjakt senare delen av maj månad,
då svartbjörnen lämnat idet för att återigen fylla på
fettreserverna och så smått förbereda sig för brunsten i
början av juni månad, eller man kan välja en höstjakt i
början av september då svartbjörnen har ätit upp sig och är
i gott hull och gör de sista förberedelserna för vistelsen i
vinteridet.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Camps i British Columbia Camps i British Columbia 

Utgångspunkten är att man flyger till Vancouver i British Columbia
där outfittern möter våra jägare på flygplatsen. Därefter kör man
tillsammans till jaktområdet och jaktcampen där kommande
veckans skall genomföras.

Om man ska jaga i det norra området flyger man via Vancouver
och vidare till Prince George. Vid ankomsten till Prince George
möter outfittern upp på flygplatsen och tar våra jägare till ett hotell
där man inkvarteras den första natten. Outfittern sörjer för
transport till jaktområdet nästa morgon. Hotellen som man bor på
är generellt bra och komfortabla, och självklart med moderna
faciliteter såsom enskilt bad och toalett, Wi-Fi mm. Jaktområdet
ligger några timmars bilresa öster om Prince George så jägarna
blir hämtade tidigt  på hotellet om morgonen.

Jaktlägren består av stora tält med vedspisar för uppvärmning och
kojer/tältsängar att sova i. Det är klassiska kanadensiska jaktläger
som ligger ute i jaktområdet, långt från civilisationen.

Det är möjligt att köpa till extra dagar, då man till exempel kan
hyra bil och besöka någon av de fantastiska nationalparkerna i

British Columbia.
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PARTNERPARTNER

Covert Outfitting Covert Outfitting 

Covert Outfitting ägs och drivs av Kiff Covert, som har varit
professionell jägare i nästan halva sitt liv. Han har därför en
mycket stor erfarenhet, som han delar med sig till våra jägare
under jakterna.

Kiff Covert bor i Kelowna i British Columbia. Diana jaktresor har
jobbat med Kiff sedan 2014. Vi har stor tillit till Kiff och Covert
Oufitters som är specialister på jakter på Puma, Lynx, Bobcat,
Svartbjörn och Moose.

Covert Outfitting erbjuder många licensierade jaktområden, vilket
borgar för en absolut toppklass jaktupplevelse väl utvalda för
storviltjakt i British Columbia, med mer än 5.000 kvadrat km,
jaktområden kan du vara säker på att Covert Outfitting har den
rätta jakten för dig.

Alla talar engelska.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Prince GeorgePrince George

Covert Outfitting förfogar över 2 stora jaktområden i British
Columbia, vilka bägge har ett tätt bestånd av svartbjörn.

Det norra jaktområdet ligger ca 2-3 tim. bilresa öster om staden
Prince George. Området ligger i ett otroligt varierande och vackert
landskap med floder, många sjöar, höga bergstoppar och stora
dalar, vilket utgör en perfekt levnadsmiljö för svartbjörnarna. I
detta jaktområde kan 4-6 jägare jaga samtidigt och området
lämpar sig därför bra för större grupper.

I jaktområdet finns många av British Columbias jaktbara viltarter,
såsom grizzlybjörn, stora svartbjörnar, kanadensisk älg, mule
deer (åsnehjort) och varg.

Våra jägare möts av outfittern i Prince George varefter man
transporteras ut till jaktområdet som ligger öster om Prince
George. Under jakten bor jägarna i tältcamp eller i små
vildmarksstugor, allt efter var i området man jagar.

Även om landskapet är mycket kuperat och bergigt krävs det inte
att man har super kondition för att jaga svartbjörn i detta område.

Jaktresultatet på svartbjörn är högt här, så ha tålamod, tilltro till
din jaktguide och en välplacerad kula är allt du behöver för att
uppnå resultat på din svartbjörnsjakt.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Pris pr. jägare 1:1 1. maj 2022 - 1. juli 2022 SEK 68.995,00:-

Pris pr. jägare 2:1 1. maj 2022 - 1. juli 2022 SEK 51.495,00:-

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

7 dagars jakt 1:1 alternativt 2:1

Boende med helpension

Tag till 1 Svartbjörn per jägare

Jaktlicens

Transport till och från flygplats/hotell

Alla transporter under jakten

Fältpreparering av björnskinn

Flygresa till Kanada

Hotell övernattningar före och efter jakten om så

behövs

Hemtransport av troféer

Konservator arbete

Royalties efter skjuten björn

eTA-ansökan CAD $ 7,-

Dricks till guide (ca. USD 500-600)

Försäkringar

EU-Ansvarsförsäkring SEK 55,- per person

Mer

Det finns möjlighet att skjuta extra björnar så totalt 2 björnar per jägare: Extra Svartbjörn 1000 usd i troféavgift per svartbjörn/jägare.
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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.
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VILDTARTERVILDTARTER

Svartbjörnjakt i British ColumbiaSvartbjörnjakt i British Columbia

Svartbjörn

Viltarter som eventuellt kan köpas till

Varg (Nordamerika)
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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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