JAGA PÅ

2017

Enaforsholm!

Kom med på

höstens

jakter!

A. W. Bergsten var en hängiven jägare.

Jaga ripa i västra Jämtland i ett naturskönt område runt Enafors, beläget mellan Duved och Storlien. Marken sträcker sig från en
dalgång öster om Storlien upp mot kalfjället. Vi tar bilen i ca 10 min från Enaforsholm och vandrar sedan ca 800 m till jaktmarken. Efter förmiddagspasset avnjuter vi lunch i en raststuga och jagar sedan även på väg hemåt, i en annan del av terrängen.
Jakten bedrivs med stående fågelhund, en jaktform som är en fantastisk upplevelse och som samtidigt ger stort utrymme för
social samvaro.
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 vistelse i området runt Enaforsholm. Det är naturligt att återknyta 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!
Årets ripjakter
• Fre 25 aug – premiären!: 5 platser, 4.600 kr/person
• Lör–sön 26–27 aug: 10 platser, 6.000 kr/person
• Lör–sön 2–3 sept: 5 platser, 5.000 kr/person
• Ons–tors 13–14 sept: 5 platser, 5.000 kr/person
• Ons–tors 20–21 sept: 5 platser, 5.000 kr/person
• Lör–sön 30 sept–1 okt: 10 platser, 5.000 kr/person
Priset inkluderar hundar med hundförare, frukost, lunchpaket, middag för respektive jaktdag samt en övernattning.

Programmet i korthet
• Ankomst till Enaforsholm kvällen före, alt samma morgon
som jaktstart.
• 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
och även arbetet med att ta fram bra hundar.

Information och anmälan

Älgjakt

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

Om tillräckligt många anmäler intresse organiserar vi en älgjakt tillsammans med älgjägare i området runt Enafors.
Kontakta Lennart Rådström, tel 070-518 85 50,
lennart.rad@gmail.com

Boende:
Therese Örnerkrans
tel 0647-730 26
info@enaforsholm.se

Väl mött på upplevelserik jakt!
Enaforsholm ägs och förvaltas av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
genom stiftelsen A.W. Bergsten (www.ksla.se).

www.enaforsholm.se

