
Enaforsholm!

Programmet i korthet
• Ankomst till Enaforsholm torsdag kväll/fredag alt lördag 
 morgon – för älgjägare gäller ankomst dagen före, för jakt- 
 genomgång. 
• En stadig frukost lägger grund för en intensiv dag på 
 fjället. Lunchpaketet fixar du i samband med frukosten. 
• Middag i Fjällgården, kanske efter skön bastu. Ambitionen  
 är att kombinera middagen med ett föredrag om fjälljakt. 
• Hemresa lördag kväll, alternativt söndag.
Pris för jakt inklusive två middagar och logi i dubbelrum:
• ripjakt i augusti och september* 3.800 kr
• älgjakt i september 4.400 kr
• älgjakt i september med ripjakt (preliminärt) 6.000 kr
*) Övernattning en natt fredag–lördag.

Deltagarantal: max 10 personer vid respektive jakt.

Information och anmälan

Ripjakter
Årets ripjakter genomförs den 29–30 augusti och den 5–6 
september. Jakten bedrivs med stående fågelhund, en jakt-
form som är en fantastisk upplevelse och som samtidigt ger 
stort utrymme för social samvaro. En ytterligare ripjakt i kom-
bination med älgjakt kan bli aktuell i mitten av september. 

Älgjakt
Vi genomför också en ren älgjakt i mitten av september. Att 
jaga älg med löshund nära fjällen är något speciellt. Land-
skapet, höstfärgerna och den kvalitativt fina älgstammen kan 
göra detta till en mycket stark jakt- och naturupplevelse. Jak-
ten sker tillsammans med det lokala jaktlaget och Tore Sjö-
lund planerar den. 

Lyckad älgjakt vid Enaforsholm.
Jaktlag: Jonas Norberg, Anders Olofsson och Lars Mjölner.

Älgjakt:
Lennart Rådström
tel 070-518 85 50
lennart.radstrom@skogforsk.se

Ripjakt:
Lars Törner
tel 070-330 42 00
lars@ltmiljo.se

Boende:
Bosse Berglund
tel 0647-730 26
info@enaforsholm.se
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Jaga ripa och/eller älg i västra Jämtland, mellan Handöl och Storlien! Området sträcker sig från vägen mot Storulvån västerut 
förbi jaktstugan vid Silverfallet.
Fjällgården Enaforsholm donerades 1937 till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien av grosshandlare A.W. Bergsten. Jakt 
och fiske tillsammans med måleri var en stor del i hans hängivna vistelse i området runt Enaforsholm. Det är naturligt att åter-
knyta till traditionen med jaktupplevelser i en fantastisk natur i kombination med ett härligt boende.
Möjligheterna att jaga med utgångspunkt från Enaforsholm vänder sig i första hand till KSLA:s ledamöter och personer i 
nätverket men är öppna för andra intresserade i mån av plats. Njut av jakten, den storslagna naturen och fjällgården!

Enaforsholm ägs och förvaltas av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
genom stiftelsen A.W. Bergsten (www.ksla.se).

Väl mött på upplevelserik jakt!

Kom med på 

höstens
 akter!j


