
Fjälljakt i västra Jämtland 2018 
  - upplev Enaforsholm Fjällgård med ripjakt

Jakten äger  rum i  ett  naturskönt  område runt  om Enafors  som är 
beläget mellan Duved och Storlien. Marken sträcker sig från en dal-
gång öster om Storlien upp mot kalfjället.  I  denna härliga fjällnatur 
erbjuder vi Dig att delta i årets planerade ripjakter och älgjakt.  

Fjällgården  Enaforsholm  donerades  1937  till  Kungliga  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 återknyta till traditionen 
med jaktupplevelser i en fantastisk natur i kombination med ett härligt 
boende. Möjligheten att jaga ripa med utgångspunkt från Enaforsholm 
vänder sig i första hand till ledamöterna i KSLA men lika naturligt till  
personer i nätverket.

Tag till Dig intrycken från bilderna och överväg möjligheten att delta i  
någon av höstens jakter. Jakten är en del men lika viktigt är det att 
kunna njuta av den storslagna naturen och den nu fortsatt pietetsfullt 
rustade fjällgården. Du kommer inte att ångra Dig!

                
       Ripjägare som tar paus        Även hundarna tar paus        Raststugan vid ripjakten 

I korthet innebär programmet ankomst till  Enaforsholm kvällen innan, 
alt. samma morgon, som jakten startar. Beroende på resealternativ. 

Med frukosten lägger vi grunden för en intensiv dag på fjället. Lunch-
paketet fixar Du i samband med frukosten. Middagen avnjuts - kanske 
efter en skön bastu - på Fjällgården. Ambitionen är att någon kväll 
efter middagen få del av ett föredrag om jakt i fjällterräng. En mycket 
intressant  del  utgör  information  om  arbetet  med  att  få  fram  bra 

hundar. För en bra ripjakt i fjällterräng är en duktig hund tillsammans 
med en bra hundförare helt avgörande för upplevelsen av jakten.

   

Årets ripjakter kommer att genomföras enligt följande:

25-26 augusti, premiären, med helikopter  4 jägare     10 650 / person
25-26 augusti, premiären                              6 jägare       6 400 / person
29-30 augusti                                                 5 platser      5 400 / person 
  1 - 2 september                                            5 platser      5.400 / person 
15-16 september                                          10 platser      5.400 / person 
 (om intresse finns undersöks möjligheten för 4 platser med helikopter   
19-20 september                                            5 platser      5.400 / person 
25-26 september                                            5 platser      5.400 / person 

Jakten bedrivs med stående fågelhund, en jaktform som är en 
fantastisk upplevelse och som samtidigt ger ett stort utrymme för 
social samvaro. 

Jaktmarken ligger ca.10 min, bilväg från Enafors. Därefter har vi 
800 m att gå tills vi når jaktmarken. Vi har ett jaktpass på fm. innan 
vi avnjuter lunch i den raststuga som Du ser på en av bilderna. 
Därefter jagar vi på väg hemåt, i en annan del av terrängen. 

För ytterligare information var vänlig kontakta Lars Törner. 

Priset för erbjuden jakt inkluderar hundar med hundförare, frukost,   
Lunchpaket och middag dag ett samt en övernattning.

Välkommen att anmäla Dig till någon av höstens jakter - för 
information och anmälan kontakta:
 
älgjakt
Lennart Rådström 

ripjakt  
Lars Törner 

boende  
Patrick Fjellstedt 

070-518 85 50 070-330 42 00  0647-730 26
lennart.radstrom@skogforsk.s  e  lars@ltmiljo.se info@enaforsholm.se 

För Dig som är intresserad av älgjakt, vänligen kontakta Lennart 
Rådström. Beroende på intresse kommer vi att kunna organisera 
en älgjakt tillsammans med älgjägare i området runt Enafors.    




