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Elk og Bison i Idaho 

Jagt på elk og bison i deres naturlige habitat i Idaho. Ranchen er placeret i det 
sydøstlige Idaho, og jages i deres naturlige habitat. Ranchen er en stor fårefarm på 
ca. 5.000 ha hvor også elk og bison lever vildt og formerer sig. Sandsynligheden for 
en succesfuld jagt er overvældende, da der er mange dyr i området, og der er hver 
dag flere skudchancer. Jagten foregår som spot and stalk og man skal regne med at 
skud på 150 meter er reglen mere end undtagelsen, og at længere skud kan 
forekomme, men det er op til en selv og det er muligt at komme tættere på. Der er 
våben af god kvalitet på stedet, eller du kan medbringe dit eget.  

Det er vigtigt at anføre, at jagten foregår på private arealer i modsætning til hos 
mange andre outfittere, der bruger public areas. Det betyder at afskydningen er under 
kontrol, og der kan forventes en særdeles god trofækvalitet på dyr, der ikke er 
overjaget, og derved opfører sig naturligt. Herudover vil man ikke møde andre jægere 
under jagten, hvilket for de fleste er helt afgørende for en god oplevelse af jagten. 

Der er ingen ansøgning af licenser – man er således sikret en licens hvis outfitteren 
har en ledig termin. 

 

Tidspunkt: 

September til og med november. 

Dag 1. Ankomst til Ranchen om eftermiddagen, breefing og indskydning af riffel. 

Dag 2-3. Jagt. 

Dag 4. Jagt og afrejse fra ranchen 

 

Idaho 
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Indkvartering og transport: 

Ranchen ligger nord for Idaho Falls, lige vest for Yellowstone Nationalpark. Der kan 
flyves til Idaho Falls hvorfra man kan blive afhentet og køre til ranchen. Man 
indkvarteres i ranchens storslåede jagtlodge med udsigt til Grand Tetons bjergene 
mod øst, Centennial bjergene mod nord og den berømte St. Anthony sand mile mod 
syd. Alle værelser er en suite og med alle personlige fornødenheder. Jagtlodgen er 
møbleret med rustikke møbler samt udsmykket med udstoppede dyr. Der serveres 
dejlig rigelig og hjemmelavet forplejning i bedste amerikanske landstil. 

Jagten er 2½ dage og kører fra søndag til onsdag eller onsdag til lørdag. Ankomst 
midt på eftermiddagen, breefing og indskydning af riffel, derefter 2 dages jagt og jagt 
om morgenen på afrejsedagen hvis nødvendigt.  

 

Tilbud Elk/Wapiti: 

2½ dages jagt, professionel guide 1:1 

1 elk/wapiti efter ønsket str. 

3 nætter på på jagtlodge 

Fuld forplejning 

Al transport under jagt 

Skinning, klar til konservator 

Skatter og tilladelser 

Fra dkr. 88.000,- 

Tilbud Bison: 

2½ dages jagt, professionel guide 1:1 

1 tyr 

3 nætter på på jagtlodge 

Fuld forplejning 

Al transport under jagt 

Skinning, klar til konservator 

Skatter og tilladelser 

Fra dkr. 96.000,- 

Priserne er baseret på USD-kurs 7,0 og reguleres i både op- og nedadgående retning. 

Ikke inkluderet: 

Fly/bil til Idaho Falls t/r 

Evt. overvægt på flyet/våbenafgift 

Overnatning og forplejning udover de 3 nætter på jagtlodgen 

Alkohol 

Drikkepenge til jagtguide og køkken 

Slagtning – betales direkte i USA 

Konservator og hjemsendelse af trofæer 
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