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Kamchatka bjørn 

Kamchatka bjørn: 

Kamchatka brunbjørn er en fantastisk spændende trofæjagt. Vores russiske 

samarbejdspartner har mangeårig erfaring med jagten og har en sucessrate for store 

bjørne på 95%. Man kan forvente bjørne i størrelsen 280-290 cm, men hvert år bliver 

også nedlagt bjørne på 3 m.  

Jagten foregår på Kamchatka halvøen der er beliggende i det sydøstlige Rusland. 

Området der jages i er omkring Esso og Tigil, Palana og Ust-Bolsheretsk. Jagten 

foregår typisk som forårs- eller efterårsjagt og kan arrangeres for 1-4 jægere i hver 

lejr. 

Jagten foregår om foråret i høj grad ved at køre rundt på snescooter og kigge efter 

friske spor fra en stor bjørn. Guiden kører snescooteren mens jægeren sidder bagpå – 

derfor yderst nødvendigt med godt og varmt tøj. Når man møder et frisk spor indledes 

den sidste del af jagten som pürsch til fods, på snesko eller ski. 

Efterårsjagterne foregår som klassisk spot and stalk koncentreret om laksenes 

gydepladser, bærmarker og fourageringsområder. Jagten kan enten foregå til fods 

eller fra båd. Man kan forvente skudafstande på 100-150 m. 

Vejret i området er om foråret typisk op til 15 grader om dagen og ned til -10 grader 

om natten. Om efteråret kommer dagtemperaturen op på 10-20 grader og om natten 

ned til -5 grader. 

 

Tidspunkt: 

April/Maj eller Sepember/Oktober  

Rusland 
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Dag 1. Ankomst til Moskwa, overnat på hotel til næste dag eller flyv direkte videre til 

Petropavlovsk 

Dag 2. Ankomst til Petropavlovsk og overnat på hotel. 

Dag 3. Flyv til Palana og transfer til jagtcampen 

Dag 4-12. Ni hele jagtdage. 

Dag 13. Transfer til Palana, flyv til Petropavlovsk, overnat på hotel. 

Dag 14. Flyv til Moskwa, overnat eller flyv direkte hjem. 

 

Indkvartering og transport: 

Man indkvarteres i polartelte eller hytter der er opvarmet, men uden nogle moderne 

faciliteter. Teltene og hytterne er forsynet med brændeovn og træsenge og der er 

seperate telte til at spise, bade og sove i. Elektricitet i campen forsynes af en 

generator og der er en tolk og en kok i campen.  

Lige pt. er den mest pålidelige rute til Petropavlovsk via Moskwa. Du mødes af en 

repræsentant fra vores agent i Moskwa, der vil guide dig og være behjælpelig med at 

komme godt gennem tolden. Herfra ledsages du til hotellet eller direkte videre til 

indenrigsflyvningen til Petropavlovsk. Flyvningen tager 9 timer og når du kommer til 

Petropavlovsk mødes du igen af en repræsentant fra vores agent i lufthavnen. Han vil 

sørge for den videre transport til jagtområdet. Bemærk der kan ske ændringer i 

anbefalingerne for rejserute. 

 

Tilbud: 

9 dages jagt, professionel guide 1:1 

10 dages ophold inkl. fuld forplejning 

Transfer lufthavn Palana-base camp t/r 

Al service personale samt tolk (én for gruppen) 

Feltpræparering af trofæer 

Jagttilladelse/veterinærtilladelse våbenpapirer 

Afskydning af 1 Kamchatka brunbjørn uanset størrelse 

CITES til 1 bjørn 
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Dkr. 89.100,- 

(tilbagebetaling ved manglende chance til bjørn, dkr. 15.000,-) 

 

Ikke inkluderet: 

Fly til Moskwa t/r 

Fly til Petropavlovsk t/r  

Fly til Palana t/r 

Evt. overvægt på flyet/våbenafgift 

Overnatning og forplejning på hotel i Moskwa og/eller Petropavlovsk før og efter jagt 

Evt. Visum 

Alkohol 

Drikkepenge. 

Konservator i Moskwa 

Hjemsendelse af trofæer 

 

Evt. tilkøb: 

2. Bjørn inkl. CITES, dkr. 41.250,- 

Tag for 2. bjørn (ikke refunderbart), dkr. 2.500,- 
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