
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 
knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813. 
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Flora, fåglar och fjällvett – följ med på en 
oförglömlig fjällkurs i Jämtland! 
 

Tid Söndag 18 juli – söndag 25 juli 2021 
Plats Enaforsholm Fjällgård i västra Jämtland, (www.enaforsholm.se) 

Anmälan Senast den 17 maj via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  
Avgift Studenter 6 875 kr, yrkesverksamma 9 750 kr. Allt boende och mat är inkluderat. 

Boende i dubbel- eller flerbäddsrum. Kursdeltagaren betalar själv resan till och från 
Enaforsholm. 
 
Kontakta Enaforsholm för eventuell förlängning av vistelsen.  

Frågor Jimmy Lyhagen, jimmy.lyhagen@ksla.se, tel. 08-5454 7718 

 Enaforsholmskursen finansieras med stöd av Stiftelsen AW Bergstens donationsfond. 
 
 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien inbjuder till en veckolång sommarkurs vid anrika  
Enaforsholm Fjällgård nära Storlien i Jämtland. I år fyller Enaforsholmskursen 70 år och det blir 
en särskild satsning med flera guidade turer, spännande föreläsningar och som avslutning ett Öppet 
hus på Enaforsholm med jubileumsmiddag. Kursen som helhet innebär en omväxlande och 
givande vecka i fjällvärlden med ny kunskap, ökad fjällkänsla och gemenskap med en som alltid 
blandad och intressant grupp med människor. 
 
Kursledare är Anders Arnell, jägmästare och ornitolog, Tomas Staafjord, biolog och natur-
bevakare, Sofie Werner, fjällguide och fotograf, och Jimmy Lyhagen, historiker och kurs-
administratör. Vi är stolta över att kursens tidigare deltagare gett oss väldigt fina omdömen 
– de senaste åren har vi snittat 4,75 poäng av 5 möjliga. 
 
Resan till Enaforsholm kan göras med bil eller tåg, enklast med nattåg. 
Vi brukar bli 20–28 deltagare. Platserna fördelas i turordning efter anmälningsdatum. 
 
Välkommen med din anmälan!  
 
 

   

http://www.ksla.se/
http://www.enaforsholm.se/
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=65993
http://www.ksla.se/
mailto:jimmy.lyhagen@ksla.se
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(Reservation för ändringar) 
 

 

Söndag 18 juli – måndag 19 juli 
Söndag kväll: Välkomstmiddag med introduktion och presentation av deltagare och kursledning. 

Måndag: Föreläsningar om naturvård, ekologi och friluftsliv i fjällen (Tomas Staafjord, biolog och 
naturbevakare), om fjällens geologi (Lisa Öberg, fjällekolog, forskare och fotograf), om fåglar i fjällen 
(Anders Arnell, jägmästare, ornitolog och naturvägledare) och renskötsel med traditionell 
markanvändning i fjällen (Birgitta Åhman, professor i renskötsel). 

Praktiska vandringstips och friluftsövningar: utrustning, vadning, eldning, orientering. 

Att arbeta med fjällräddning (Linda Svedberg, Fjällräddningen). 

Kortare kvällsvandring Enafors–Högåsen som förberedelse för vandringen till Blåhammaren. 
 
 
Tisdag 20 juli 
Vandring Rundhögen–Blåhammaren (10 km, huvudsakligen lätt vandring). Vegetationszoner från 
ängsmark och fjällnära barrskog via fjällbjörkskog till lågalpin fjällhed. Fåglar, botanik, kulturhistoria. 
Lunch i fält.  

Middag på Blåhammarens fjällstation.  

Om Karolinernas öde i Jämtlandsfjällen och C G Armfeldts fälttåg mot Norge och tragiska återtåg 
1718–1719.  
 
 
Onsdag 21 juli 
Vandring över Snasahögarnas fjällterräng från Blåhammaren till Enaforsholm (20 km, medelsvår 
vandring). Växter, fåglar, naturgeografi. Särskilt fokus på fjällvett, orientering och gruppsamman-
hållning då vandringen delvis går utanför led. Lunch i fält. 

Middag på Enaforsholm.  
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Torsdag 22 juli 
Lättare dagstur till Storlien med Blomsterstigen och till Vindarnas tempel (5 km). Fjällväxter, turism och 
historia. Guide är Wille Carlsson, fotograf med mera i Storlien.  

Lunch och besök hos prisbelönta fjällmathantverkaren Lena Flaten, Flammans Skafferi.  

Kort vandring till vattenfallet Brudslöjan strax innanför norska gränsen (3 km). Botaniska upplevelser med 
fjällbrud i sikte.  

Middag på Enaforsholm.  
 
 
Fredag 23 juli  
Heldagstur till Getryggen (lättare vandring men med en rejäl stigning) med Lisa Öberg, fjällekolog, 
forskare och fotograf. Vi besöker den uråldriga granen Old Pompe och lär oss mer om landskapets ekologi 
och trädgränsens förändringar. Vi upplever också artrik fjällflora samt får en fin överblick över landskapet. 
Lunch i fält. 

Middag på Enaforsholm.  
 
 
Lördag 24 juli och söndag 25 juli 
Lördag förmiddag: Utflykt till Handöl med besök på Ånnsjöns fågelstation, guidning om karoliner och 
täljsten, vandring till bron över Handölsforsen med mera. Fika på besökscentret Hanriis hus.  

Lördag eftermiddag och söndag: Öppet hus på Enaforsholms fjällgård med särskilt program. Bland annat 
café och visning i fjällträdgården, vandring runt Holmen med exotiska barrträd med mera, föreläsningar om 
bland annat Enaforsholms historia, utställning om gamla tiders ”luftturism” rundvandring till donatorn A.W 
Bergstens favoritplatser på området med mera.  

Lördag kväll: Festlig jubileumsmiddag! Kursavslutning, examination och utmärkelser! 

Söndag förmiddag: Öppet hus. 
 
Kursledning och kontaktpersoner  
Anders Arnell, jägmästare, ornitolog och naturvägledare, anders.arnell@slu.se, 070 523 44 78 
Jimmy Lyhagen, akademibibliotekarie KSLA, jimmy.lyhagen@ksla.se, 070 210 46 75 
Linda Cederlund, akademihortonom KSLA, linda.cederlund@ksla.se, 070 347 41 60 
Tomas Staafjord, biolog och naturbevakare, staafjord@icloud.com, 070 605 13 13 
Sofie Werner, fjälledare, sofie@strovtag.com, 070 525 40 33 
Enaforsholm Fjällgård: Peter Jonsson och Elinor Wiklund, info@enaforsholm.se, 070 527 30 26 
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