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To af de jagtområder, hvor vi kan arrangere 

pumajagt, ligger i den sydlige del af British 

Columbia. De to områder ligger henholdsvis 3 

timer kørsel - syd eller nord for byen Kamloops. 

Områderne er lettere kupperede til kupperet og 

dækket af kæmpestore skovområder, hvilket gør, at 

der er en god bestand af puma, los og bobcat. Der er 

i områderne også en god bestand af shiras elg, 

sortbjørn, muledeer og wapiti. 

Puma sæsonen strækker sig fra 1. december til 15. 

februar. 

 

Jagten på pumaer omtales også som jagten på Nord-

Amerikas løve, og den tæller helt klart til en af de 

mest interessante vinterjagter i Nord Amerika. 

Pumaen opnår typisk en vægt på ca. 75 kg., men i 

enkelte tilfælde vejer de helt op til 100 kg. eller 

sågar mere. 

Når der i jagtperioden ligger godt med sne i 

områderne, er succesraten på tilnærmelsesvis 100 

%. 

 

Jagten gennemføres med hunde. Man bevæger sig 

rundt i området med bil eller snescooter for at 

afsøge store arealer for friske spor i sneen. Pumaen 

opholder sig oftest i reviret tæt på områderne, hvor 

wapitier, muledeers og elge opholder sig, da disse 

hører til pumaernes naturlige fødeemner.  

  

 

Under jagten afsøger man området for friske spor, 

og når man spotter disse, sættes hundene ind. 

Hundene formår som regel at jage pumaen op i et 

træ, hvorefter de giver standhals. Når dette sker, er 

det vigtigt, at jægeren hurtigst muligt kommer frem 

til stedet for derefter at afgive et præcist skud til 

pumaen. Denne jagtform er efter sigende meget 

spændende – det siger i hvert fald alle de, som har 

prøvet det. 

 

Los og bobcat er der også en god bestand af i de 

nævnte områder, og de kan jages samtidig med 

jagten på puma. Her jages der også med hunde, som 

presser dem op i et træ, hvorefter den afsluttende 

pürsch afvikles på samme måde, som ved jagten på 

http://www.aurorajagtrejser.dk/


      British Columbia Pumajagt 
Her kan dine drømme blive virkelighed 

 

Aurora Jagtrejser    Jomfrustien 4. 1. sal    Postbox 115    DK-6100 Haderslev 

Tlf: +45 23 45 26 94    E-Mail: aurora@aurorajagtrejser.dk    www.aurorajagtrejser.dk 

Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1685 

 

 

pumaen. 

Man bor under jagten i en faste lodge eller i en af 

de mange hytter, som findes i området. Det er 

ikke nogen luksuriøs indkvartering, men den er 

bestemt ok i forhold til den vildnisjagt, som man 

begiver sig ud på. Forplejningen er god og 

rigelig. Det sker undtagelsesvist, at der overnattes 

på et motel, helt afhængig af hvor i områderne 

der jages. 

 

Man flyver til Kamloops, som man når frem til 

man via Calgary eller Vancouver. Efter 

ankomsten i Kamloops er der transfer til 

jagtområdet, og jagten kan starte straks derefter - 

selvfølgelig lidt afhængig af, hvornår på dagen 

man ankommer. 

 

Tilbud på pumajagt i  2022/2023 – inkl.: 
 

- 1 PUMA - uanset størrelse. 

- 9 rejsedage, heraf op til 7 jagtdage, modtagelse i 

Kamloops 

- Ophold med fuld forplejning, transfer til 

jagtområdet t/r 

- Jagtlicens til 1 puma 

- Felt præparation af trofæet,  

- Canadisk skat og med jagtføring 1:1 

Pris pr. jæger  12.950,- CAD 

 
Ikke inkl. :  
Administrationsgebyr 300,- CAD, hjemtransport 

af trofæer, behandling af trofæer ved konservator 

i Canada, cites papir, våbenindførselsgebyr ca. 

30,- CAD, flybillet, drikkepenge, leje af våben, 

licensgebyrer på de forskellige arter betales i 

Canada, evt. rejse- og afbestillingsforsikring. 

Licensgebyrer: 

Los  ca. CAD 50,- 

Bobcat  ca. CAD 50,- 

Ulv  ca. CAD 50,-  

 

Trofæafgift for Los og bobcat   2.690,- CAD 

Ikke jagende personer - ophold 1.600,- CAD 
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I øvrigt i henhold til generelle betingelser for 

Aurora Jagtrejser 

Med venlig hilsen  

Aurora Jagtrejser 
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