
TROFÈJAKT AS 

                       Jakt på stor ELG – Ontario, Canada

I mange år har vi jobbet for å få innpass i et område som huser det største og 
beste av elg i Canada: Canadian Moose, foruten Yukon og Alaska elg.

I store deler av Canada så finnes det elg, men av forskjellige årsaker er 
jakttrykket for stort og derved størrelsen nedadgående. Selv den legendariske 
Newfoundland elgen er nedadgående i enkelte områder.

Derfor har vi søkt oss til områder i Canada hvor nøkkelordet er kvalitet fremfor 
kvantitet.

I våre områder i Ontario finnes det elg hvor normalen er å skyte mellom  50" til 
60" til priser som ingen andre kan hamle opp med. Vi tør være så frimodige å si 
at en elgokse på 50" - en vidde på 125 cm ikke er noen smågutt.

Myndigheten i Ontario har derfor laget et svært strengt regelverk for i det hele 
tatt å få lisenser. Vi har lykkes med å finne en løsning og er eneste 
Skandinaviske tilbyder i dette området, noe vi er stolte over.

Her kan de som ønsker seg noe ekstra sammen med elgjakta, jakte både 
svartbjørn, ulv og  fiske fritt, inkludert i prisen.  Opphold i camp er derfor alltid 
10 dager.  

Våre område som ligger svært øde til oser av kvalitet, guidene er profesjonelle, 
maten og hyttene er topp, men det viktigste, elgen er magisk.

Men dette som alt annet er jakt i vill natur. Det står ikke en okse på 60" bak 
hver en busk. Ikke glem dette…

Vår kontakt og Outfitter i Ontario er ingen ringere enn Eddie North.
Han tilbyr oss flotte hytter med alt inkludert som strøm, vann og selvsagt dusj 
og toalett. Alle måltider blir tilberedt av egen kokk. 
Samtlige hytter har utsikt til flotte sjøer.
For de som svermer for buejakt, ta kontakt da vi kan tilby dette stort sett alle 
plasser.
 

 Trofèjakt AS Simonstad 335 - 4868 Selåsvatn
Telefon: +47 37 40 49 49  - +47 41 30 03 56 

Web-side: trofe-jakt.com - Mail: post@trofe-jakt.com  
daniell@trof-jakt.com - 90 93 23 68
Kjell Ola    - Mobil: +47 91 78 15 51

"Vi gjør vårt beste for at all informasjon skal være korrekt, men tar forbehold 
om feil eller mangler i produktbeskrivelsen.

Skitt jakt




