Alla som är intresserade av mat, miljö och naturresurser är välkomna till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
KSLA är en mötesplats för konsumenter och producenter, forskare och praktiker, allmänhet och
politiker. På våra seminarier och möten träffas
människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Målet är att sprida kunskap, lära av varandra och bidra till att det fattas
kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande
av våra biologiska naturresurser.
De flesta av våra aktiviteter är öppna för alla och
avgiftsfria, men du måste anmäla dig i förväg.
Kalendarium, anmälan och kontakt: www.ksla.se.

Välkommen till Enaforsholm!

VÄLKOMMEN!

Enaforsholm ligger ca 15 km öster om Storlien i Jämtland.
Egendomen testamenterades till akademien 1937 av grosshandlaren A.W. Bergsten i Stockholm. Verksamheten bedrivs
för att ”… i donator A.W. Bergstens anda utveckla, marknadsföra och driva frilufts-, kultur- och lantbruksrelaterade aktiviteter och ta emot gäster vid Fjällgården Enaforsholm samt
bedriva därmed förenlig verksamhet”.
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Följ med på en
oförglömlig fjällkurs!

ENAFORSHOLMSKURSEN
22–29 juli 2017

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien inbjuder till en veckolång sommarkurs vid
Enaforsholm Fjällgård nära Storlien i Jämtland. Kursen behandlar fjällens växter, djur
och natur samt rennäring, naturvård och skogsbruk.
Under kursen genomför vi en tre dagar lång fjällvandring över Storulvån, Sylarna,
Storerikvollen och Blåhammaren plus ett par kortare dagsvandringar.
Olika intressenter ger sina perspektiv på markanvändning i västra Jämtlands fjällbygd, med utgångspunkt från planerna på en nationalpark i Vålådalen-Sylarna.
Resan till Enaforsholm kan göras med tåg eller bil.
Antalet kursdeltagare: 20–28. Platserna fördelas i turordning efter anmälningsdatum.
Mer information och anmälan på www.ksla.se.

Sista anmälningsdag 15 juni 2017

Bekväma äventyr vid fjällets fot och älvens strand!

PRIS
5 600 kr (studerande)
8 900 kr (yrkesverksamma)
Priset inkluderar föreläsningar
och exkursioner enligt program,
busstransporter samt helpension
i 7 dygn. Kostnad för resa till/från
Enaforsholm tillkommer.
FRÅGOR
Magnus J Stark, tel 08–54 54 77 24
magnus.stark@ksla.se

