
 

 
 
 
 

Enaforsholmskursen 2013 
 
Så roligt att du är intresserad av Enaforsholmskursen 2013! Här får du lite mer praktisk 
information. För information om kursinnehållet hänvisar vi till programmet. Vi svarar också mer 
än gärna på frågor om kursen! 
 
Tid och plats 
Kursen är förlagd till Enaforsholm, Enafors, Jämtland, under dagarna 20 juli – 27 juli 2013.  
Vi samlas till frukost på Enaforsholm lördag morgon den 20 juli och avslutar med frukost 
lördagen den 27 juli. Det går bra att komma tidigare eller stanna längre, men längre vistelse ingår 
inte i kursavgiften utan bokas direkt via fjällgårdens värd Bo Berglund (kontaktuppgifter nedan). 
 
Mat och logi 
Kursen omfattar helpension, som består av frukost, lunchpaket (någon enstaka lagad lunch 
förekommer) och middag. På Enaforsholm serveras också kvällsfika. Måltidsdryck är vatten, men 
både Enaforsholm och fjällstationerna har fullständiga rättigheter och annan dryck finns att köpa.  
 
Både på Enaforsholm och på fjällstationerna bor vi i 2–4-bäddsrum med delad dusch och toalett. 
Bastu finns, utom på Storerikvollen. Den som vill prova på att tälta kan göra det, men annars 
sover vi i sängar med lakan/reselakan under hela veckan. På Enaforsholm går det bra att mot 
tillägg, och i mån av tillgång, välja enkelrum eller dubbelrum med egen dusch och/eller toalett. 
 
Resor 
Kursdeltagarna svarar själva för bokning av resor och för reskostnader. Enklast reser man med 
nattåg till Enafors station där vi möter lördag morgon. Från stationen är det ca 10 minuters 
promenad till Enaforsholm. Ombokningsbar biljett rekommenderas vid tidig bokning, eftersom 
kursen inte ges med färre än 20 deltagare. Så snart kursen är fulltecknad lämnar vi besked om det 
– dock allra senast den 16 maj, efter att anmälningstiden gått ut. Se vidare under anmälan. 
 
Kursledning 
Kursansvarig är Anders Arnell, som är jägmästare och ornitolog och arbetar på Institutionen för 
stad och land, SLU. Anders nås på e-post anders.arnell@slu.se. Övriga kursledare är Tomas 
Staafjord, biolog på Länsstyrelsen i Västerbotten, Birgitta Åhman, professor i renskötsel på SLU 
samt Ann-Britt Karlsson, VD vid Hushållningssällskapet Malmöhus. Kursadministratör är Eva 
Ronquist på Kungl. Skogs- och lantbruksakademien. Eva svarar på frågor på telefon  
08-54 54 77 06 eller via e-post eva.ronquist@ksla.se. 
 
Utrustning och kurslitteratur 
Vi rekommenderar att du inför eller under kursen läser ”Fjällboken” av Claes Grundsten och 
Göran Palmgren. Den kostar ca 230 kr och ingår inte i kursavgiften. Alla som anmäler sig  
får en packningslista. Bra kängor eller stövlar, ett bra regnställ och en ryggsäck med plats för  
10–12 kg packning är det viktigaste. Varken tält, sovsäck eller spritkök behövs. 
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Anmälan och kursavgift 
Kursen kostar 4 300 kr för studenter och 6 500 kr för yrkesverksamma. Avgiften inkluderar kost, 
logi, bussresor under kursen samt föreläsningar och visst kursmaterial. Kursavgiften betalas mot 
faktura och återbetalas inte vid avbokning (med undantag av sjukdom styrkt av läkarintyg). 
Olycksfallsförsäkring är obligatorisk. Akademien tar inte ansvar för kostnader som uppstår p.g.a. 
olycksfall eller avbruten fjällvandring. 
 
Anmälan 
Antalet platser är begränsat och anmälningarna registreras i den ordning som de kommer in. 
Anmälningarna är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Då kursen är 
fulltecknad skickas faktura. Sista anmälningsdag är 15 maj. 
    
OBSERVERA: 
– Vi kan tyvärr inte ta emot deltagare med hund. 
– Vid färre än 20 anmälda deltagare måste kursen tyvärr ställas in. Besked om ev. 

inställd kurs lämnas senast 15 maj till alla anmälda. 
 

 
Anmälan skickas via e-post till eva.ronquist@ksla.se och ska omfatta: 

 
Namn, adress och postadress 

E-postadress 
Mobilnummer 

Universitet och program (enbart studenter) 
Försäkringsbolag samt försäkringsnummer(kan meddelas senare) 

Uppgift om allergier eller andra kostrestriktioner 
Datum och tid för ankomst och avresa (kan meddelas senare) 

 
Observera att anmälan är bindande. 

 
 
 
Kontaktuppgifter 
 
Anders Arnell kursledare anders.arnell@slu.se, 018-672445 
Eva Ronquist kursadministratör KSLA eva.ronquist@ksla.se, 08-54547706. 
Bo Berglund värd Enaforsholm info@enaforsholm.se, 0647-730 26/ 070-527 30 26  
 
Vi hälsar dig välkommen till årets Enaforsholmskurs och en givande vecka i Jämtlandsfjällen! 
 
Vänliga hälsningar 
 
KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 
 
gm 
 
Eva Ronquist 
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