
SVARTBJÖRNSJAKT ISVARTBJÖRNSJAKT I
ALBERTAALBERTA

Upplev en spännande och upplevelserik kanadensisk björnjakt i Albertas vildmark. Jakten sker som ”spot

and stalk” i ett område med ett tätt bestånd av björn och högt jaktresultat. Det är 1 svartbjörn och 1 varg

inkluderat i priset!

Ansträngande jakt Kräver moderat kondition Inkvartering i tält Pürschjakt
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Höjdpunkter & BeskrivningHöjdpunkter & Beskrivning

Svartbjörnsjakt i AlbertaSvartbjörnsjakt i Alberta

Höjdpunkter

Spännande ”spot and stalk” jakt på svartbjörn
1 svartbjörn inkluderat i priset per jägare
6 dagar vildmarksäventyr i Albertas vildmark
Erfarna och engagerade guider med stor kunskap
om björnjakt
Chans för att nedlägga svartbjörnar av olika
färgvarianter
Lågt lokalt jakttryck på svartbjörn

Överblick

Vi har ingått ett spännande avtal med en ny outfitter, som
kan erbjuda en traditionell svartbjörnsjakt i norra/centrala
Alberta i Kanada, i ett område med en tät stam av
svartbjörn.

Jakten sker i North-Central Alberta, i ett område där der är
lågt jakttryck på svartbjörnarna, för att området är en non-
baiting zon och jakten sker därför uteslutande som spot
and stalk. Vår outfitter har bedrivit resultatmässigt bra
jakter på svartbjörnarna i detta område de senaste 5 åren
och området har ett tätt bestånd av svartbjörn, och
speciellt för den norra delen av Alberta är det också möjligt
att nedlägga björnar av olika färgvarianter, bl.a. brun samt
den mer sällsynta ljusa varianten.

Området där man jagar i består av varierande skog, stora
öppna oljefält, nya kalhyggen samt mer högliggande
områden. I jaktområdet blir man transporterad runt i Argo
ATV s, vanliga ATV s, UTV s samt 4x4 bilar, allt efter
vilken terräng man befinner sig i. Det jagas på de öppna
kalhyggena och stora oljefält samt längs gamla skogs- och
transportvägar, där det oftast växer nytt gräs och sly, vilket
är något av björnens favoritföda på våren. Jakten sker
uteslutande som spot and stalk, där våra jägare och guider
transporters runt i det enormt stora jaktområdet med hjälp
av fyrhjulsdrivna bilar och ATV s, varifrån man upptäcker
björn och därefter börjar den spännande smygjakten till
fots för att komma in i skotthåll på björnen.

Arrangemanget inkluderar 6 dagar jakt, från måndag till
lördag.
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Outfittern står för transport från och till flygplatsen. Man
landar på Edmonton flygplats på söndagen, här sover du
på hotell på egen bekostnad innan man på måndagen blir
transporterad vidare till jaktcampen i jaktområdet.

Man ska inte förvänta sig den höga komforten i campen
utan får i stället ta det som en riktig vildmarksupplevelse.
Måltiderna i jaktcampen består oftast av smörgås och enkla
färdigrätter som koks/steks över elden och kan efter några
dagar verka lite enahanda.

Efter jaktens slut på lördagen transporteras våra jägare
tillbaka till Edmonton där man inkvarteras på hotell nära
flygplatsen på egen bekostnad, varefter det är hemresa på
söndag eller måndag.

Möjliga jaktperioder:

2023:
22.-27.maj
29. maj till 3. juni

2024:
20.-25. maj
27. maj till 1. juni

 

PROGRAM 2023:

21.05.2023:
Ankomst till Edmonton flygplats på söndagan –
övernattning på hotell på egen bekostnad

22.05.2023:
Transport till campen i jaktområdet

22.-27.05.2023:
6 dages jakt från måndag-lördag

27.05.2023:
Transport tilbaka till Edmonton på kvällen och övernattning
på hotell (på egen bekostnad)

28.05.2023:
Hemresa från Edmonton flygplats

 

Jakten arrangeras för 5 -6 jägare under varje jaktperiod och
det jagas 2:1. Man är självklart mycket välkommen att
anmäla sig enskilt eller i mindre grupper av 2 – 6 jägare.

 

Klimat:

Temperaturen i maj månad växlar från +- 0 – +20 grader,
och det rekommenderas att man tar med varma och
vindtäta kläder.
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UPPEHÄLLEUPPEHÄLLE

Camp i central AlbertaCamp i central Alberta

Vid ankomsten till Edmonton i Alberta blir våra jägare mött av
outfittern på flygplatsen, varefter man transporteras till ett hotell i
staden Barrhead, där man övernattar en natt. På dag 2 hämtas
jägarna åter av outfittern och man transporteras till jaktområdet,
ca 1-2 timmars bilresa norrut.

Campen ligger mitt i jaktområdet vilket innebär att man snabbt
kommer ut i Albertas vackra och fantastiska vildmark. Man ska
komma ihåg att jaktcampen ”bara” är en camp. Den är primitiv
men komfortabel. Det finns både bad och toalettfaciliteter i
campen och alla måltider är hemlagade och tillredda i campen
över eld eller liknande.

Själva campen är som de klassiska kanadensiska jaktlägren,
bestående av en jaktstuga för förvaring av matvaror mm samt
stora uppvärmda tält med spisar och tältsängar att sova i. I varje
tält inkvarteras 2 jägare, om inte annat är avtalat på förhand.
Tälten innehåller tältsängar med madrasser, kuddar och lakan
samt handdukar. Det är därför viktigt att man tar med en bra
sovsäck på resan.

När björnen är skjuten hjälper guiderna till med att flå och
preparera skinnet, som sedan blir levererat till lokal
konservator före hemresa. Man kan välja att få björnen
monterad eller få skinnet färdigt för hemtransport och sända
det hem till egen lokal konservator. Diana Jaktresor
samarbetar också med flera professionella konservatorer som
vi varmt kan rekommendera, så din trofé blir ett vackert minne
för livet.
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PARTNERPARTNER

Swanspoint OutfittersSwanspoint Outfitters

Swanspoint Outfitter är vår nye samarbetspartner i Kanada och
finns i centrala Alberta, norr om staden Edmonton. Swanspoint
Outfitters drivs av Matthew Swan som har specialiserat sig på
svartbjörnsjakter och har nu mer än 15 års erfarenhet inom
området.

Matthew och hans guider har en stor expertis inom svartbjörnsjakt
och har ”spottet och stalket” många björnar genom tiderna.
Därför är de också fullt inriktade till att ge våra kunder en
spännande och adrenalinfylld björnjakt. Jakten sker alltid med
jaktguide och 2:1, då 2 jägare delar på 1 jaktguide och tar del av
varandras upplevelser under jakten och skiftar smygjakterna fram
till den anvisade björnen, om den visar sig vara skjutbar.

Under maj månad 2017 hade vi 2 testgrupper på svartbjörnsjakt
hos Swanspoint Outfitters, där alla jägarna var lyckosamma att
nedlägga minst 1 svartbjörn.
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JAKTOMRÅDEJAKTOMRÅDE

Swan Hills Swan Hills 

Området där man jagar i ligger i det centrala Alberta, ca 170 km
norr om staden Edmonton och sträcker sig över flera tusen
kvadratkilometer och består av varierande skogsområden, stora
öppna oljefält, nya kalhyggen samt mer höglänta områden. I
jaktområdet blir man transportera runt i Argo ATV s, vanliga ATV
s, UTV s, samt 4x4 bilar, beroende vilken terräng man befinner
sig i.

Det jagas på de öppna kalhyggena och stora oljefält samt längs
gamla skogs- och transportvägar, där det ofta växer nytt gräs och
mycket nytt sly, vilket är något av björnens favoritföda på våren.
Svartbjörnen är allätare men födan är huvudsakligen vegetabilisk,
som exempelgräs, bär, rötter, skott mm. Svartbjörnen vill också
speciellt på våren äta små däggdjur, insekter och fisk för den har
behov av mycket protein efter många månader i idet.

Under jakten får du chansen att uppleva många av områdets olika
viltarter såsom älg, hjortvilt, grizzlybjörn, varg och inte minst
svartbjörnar. Om du alltid önskat att nedlägga en svartbjörn i den
kanadensiska vildmarken, ska vår partner med glädje hjälpa dig
med att uppleva drömmen.

Vad ska man ha med sig?

En bra sovsäck
Jaktutrustning
Regnkläder/ vindtäta jaktkläder mm
Studsare och ammunition
Bra gummistövlar/kängor att smyga i
Handkikare
Varma kläder för ombyte
Jaktkniv
Alla personliga effekter (toalettsaker mediciner mm)
Kamera 

Klimat:

Temperaturen i maj månad växlar från +- 0 - +20 grader, och
det rekommenderas att man tar med sig varma och vindtäta
kläder.
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Specifikation av priser
Pris och info på din resa

Priser
Beskrivning möjliga datum Pris från (per person)

Svartbjörnsjakt: Pris pr. jägare 20. maj 2024 - 27. maj 2024 SEK 43.995,00:-

Prisen inkluderar Prisen inkluderar inte

6 dagar uppehåll och 6 jaktdagar

1 svartbjörn per jägare

Jakt 2:1 – 2 jägare delar på en guide

Jaktlicens, 1 licens på svartbjörn + 1 varglicens

Skatter, Wildlife avgift, fullt utrustad jaktcamp, all mat

och logi under jakten

Transport t/r från Edmonton till jaktområdet, all

transport under jakten

Grovpreparering av troféer

Transport av troféer från campen till närmaste

konservator

Flyg till Edmonton t/r

Hyra av vapen USD $150 + $60 för ammunition

Hemtransport av troféer

Konservatorarbete

eTA-ansökning CAD $ 7,-

Dricks och alkoholhaltiga drycker

Rese- och avbeställningsförsäkring

EU-ansvarsförsäkring SEK 89,-

Övernattning på hotell före och efter jakten

Allt som inte är nämnt under priset inkluderar

Extra svartbjörn

Det finns möjlighet att skjuta extra björnar så totalt 2 björnar per jägare: Extra Svartbjörn USD 700 i troféavgift per svartbjörn/jägare.
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VILDTARTERVILDTARTER

Svartbjörnsjakt i AlbertaSvartbjörnsjakt i Alberta

Svartbjörn 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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