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I den nordligste del af Canada i regionen Nunavut er 

der mulighed for spændende jagt på isbjørn, hvalros, 

moskus og rensdyr.  

Jagten i denne barske og afsidesliggende vildmark er 

meget attraktivt, men til tider udfordrende. 

Isbjørnen er også kaldt The King of the Arctic. 

Jagten på isbjørnen er helt sikkert en af de mest 

spændende jagter i den canadiske vildmark. 

Isbjørnen er et af de farligste rovdyr. 

Jagten på isbjørnen er mulig i foråret og efteråret i de 

forskellige områder.  

I foråret i månederne april og maj er den klassiske jagt arrangeret med hundeslæde og snemobil, 

hvilket er meget charmerende men også meget udfordrende.  

Man flyver til Edmonton, Ottawa eller Winnipeg 0g så derfra videre til Coral Harbour, Hall Beach, 

Igloolik, Clyde River, Pond Inlet, Arctic Bay, Resolute, Sachs Harbour eller til Inuvik afhængig af 

hvor der er ledig licens. På grund af temperaturen i forårsmånederne må man regne med -10 til -35 ° 

C hvilket stiller store krav til påklædningen. Man har på stedet en speciel dragt som kan lejes. 

Jagten i sensommeren i august, september og oktober meget mere behagelig men også noget dyrere. 

I sensommeren foregår jagten ved at man sejler i en båd på omkring ca. 25 x 9 fod. Ved denne jagt 

kan der overnattes i primitive hytter i jagtområdet eller man kan vælge den dyre løsning med at 

sejle frem og tilbage hver dag. Under denne form for jagt observeres der fra båden og når en stor 

bjørn observeres, sejles der til land. Hvorefter man purscher bjørnen. Normalt er det korte afstande 

der skal pursches. 
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Nogle gange bruges der også quad bike eller ATV i ørkenen, dette vil alt blive tilpasset den enkelte 

jægers ønske, dette er kun muligt i august, september og oktober. 

Bjørnene som jages er oftest ca. 9-10 fod, det hænder også at helt kapitale isbjørne over 10 fod 

skydes. Jagten på isbjørn i dette område er meget sikker og succesraten ligger normalt på 99,99 %. 

De sidste 3 år hos vores partner på 100 %. 

I perioden fra slutningen af juli til og med august, kan jagten på isbjørn kombineres med Walross og 

afhængig af licens tilgængelighed også med Caribou. 

Jagten skal på alle arter, skal planlægges i god tid da der er på licenz på dem alle og det er ikke altid 

at der er ledige licenzer til rådighed. 

Normalt skal der påregnes hotelophold før og efter jagten afhængig af flytidspunkter. De fleste 

booker deres flybillet så den er åben på 

hjemturen (kan ombookes) da det normalt er 

nok med 4-6 dages jagt for at skyde de 

forskellige arter. 

Jagten er slut når de forudbestilte arter er 

nedlagt. 

1. Isbjørn uanset størrelse som forårsjagt 

Optil 10 dages jagt 

al transport under jagten (båd, hundeslæde eller 

ATV)  

modtagelse i lufthavn 

ca. 16/17 rejsedage 

Inkl. mad under jagten 

I alt ca. 55.500 CAD pr. jæger  

Ikke inkl:  

våbenindførsel i Canada ca. 50 CAD, 

klargøring af cape til forsendelse, mad ved 

ophold på hotel, pakning klargøring og 

forsendelse af trofæer, Cites papirer, alkohol, drikkepenge, flybilletter, hotelophold før og efter 

jagten, rejse og afbestillingsforsikring. 

Evt. tillægsjagtdage 900 CAD 

1. Isbjørn og 1 Walross uanset størrelse som sommerjagt 

Optil 10 dages jagt 

al transport under jagten (båd, hundeslæde eller ATV)  

modtagelse i lufthavn 

ca. 16/17 rejsedage 

Inkl. mad under jagten 

I alt ca. 72.850 CAD pr. jæger + ikke inkl.  
                    FORHØR PÅ AKTUELE PRISER 
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