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Vinterjagten på moose på Kamschatka er 

mulig i tidsrummet fra ca. 20. november til 

15. december. 

Denne jagtform er med en høj succesrate på 

ca. 85% eller mere. Dette er en højere 

succesrate end brunstjagten i september, da 

denne kan være svær at ramme rigtig grundet 

vejret. 

 

I vintermånederne søger elgene sammen i 

områder, hvor der er gode fodermuligheder 

og hvor der er mulighed for læ, for den rå 

vinterkulde.  

       

I november december jages der med 

snemobil. Jagtføreren kører normalt denne 

og jagtgæsten sidder bagpå en slæde.        

Når man har fundet friske spor følges disse 

med snemobilen. Der er mulighed for at man 

kan komme på skudhold fra snemobilen. 

Ofte skal der også pursches eller man skal i 

visse tilfælde på ski for at kunne komme ind 

på skudhold. 

  

Det sker også at moosen sætter i løb når den 

hører snemobilen, i disse tilfælde prøver 

jagtføreren at følge moosen og kører ind på 

skudhold, hvis denne situation opstår skal 

det gå meget stærkt hvis man vil nå at skyde 

på den løbende moose. Der skal skydes på 

moosen så længe den står på benene, da de er 

meget skudstærke. 

 

På dette tidspunkt af året vil det ikke være muligt at jage bjørne da denne er i vinterhi. 

Temperaturen må om dagen forventes at være minus ca. 10-15 grader. 

Hvis der endnu ikke de sidste par dage er skudt moose vil der måske være mulighed for at sætte 

helikopter ind til hjælp, hvis dette måtte være et ønske. 

Indkvarteringen kan være i simple jagthytter, til normale huse alt afhængig af hvor jagten afvikles. 

                                                                             

Turens program ser ud som dette: 

Dag 1 ankomst Petropavlovsk og transfer til jagtområdet ca. 7-10 timer. 

Dag 2-10 jagt 

Dag 11 transfer til Petropavlovsk ophold på hotel  

Dag 12 afrejse til Moskva og derfra videre til slutdestinationen 
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Inkluderet i prisen: 

1 Moose uanset størrelse 

10 dages arrangement med ophold 3 måltider 

om dagen 

Tolk under opholdet 

Bil transfer Petropavlovsk jagtområdet t/r 

Klargøring af cape, afkogning trofæ og 

klargøring til transport til konservator i 

Moskva 

Papirarbejde til import af våben 

 

I alt 89.990,-kr. pr. jæger 

 

Ikke inkluderet i prisen:  

Drikkepenge, alkoholiske drikkevarer, hotel 

ophold Petropavlovsk, administrationsgebyr 1.500,-kr., flybillet, transport af trofæer Petropavlovsk-

Moskva-hjemland, behandling af trofæer i Moskva konservator, alle papirer i forbindelse med 

transport, visum, oversøisk rejse og afbestillingsforsikring. 

Tilbagebetaling ved ingen chance til moose 20.000,-kr. 

Ved skud til moose eller anskydning gives der ingen tilbagebetaling. 

Der er mulighed for leje af riffel hvilket vil gøre flyrejsen meget nemmere pris for dagene 400 euro. 

 

Ved booking betales 50 % i depositum, og senest 90 dage før afrejse betales det resterende 

depositum. 

 

I øvrigt i henhold til generelle betingelser for Aurora 

Jagtrejser. 

 

I tilfælde af evt. spørgsmål og booking kontaktes vi på 

tlf. nr. 23452694. 

 

Med venlig hilsen Aurora Jagtrejser  


