Stora trädresan med Södra
till nordvästra USA 25 sept – 6 okt 2016

Preliminärt program
SÖNDAG 25/9 SVERIGE – SEATTLE
Vi samlas på Kastrup eller Arlanda på förmiddagen för avresa med British
Airways till Seattle via London med ankomst lokal tid på söndag sen
eftermiddag/kväll. Här möter vår buss och chaufför oss och vi färdas in
till centrala Seattle. Alldeles i närheten av centrum med höga skyskrapor
ligger vårt hotell, Holiday Inn, där vi checkar in. Eftersom vi anländer på
kvällen är det bäst att från början försöka anpassa sig till den nya dygnsrytmen. Vi försöker därför ”hålla ut” lite, även om vi är trötta, och besöker
en av Seattle´s främsta sevärdheter, Space needle. Har vi tur med vädret är
utsikten uppifrån toppen fantastisk!

MÅNDAG 26/9 SEATTLE – KELSO WA
Eftersom vi troligen vaknar ganska tidigt passar det bra att besöka en av
Seattle´s största sevärdheter, nämligen Pike Place Market. Här erbjuds
grönsaker och frukt men framför allt jättelika fiskar! I Puget Sound och
andra vatten utanför Seattle är fortfarande en mycket stor fiskeflotta aktiv.
Vår buss möter upp igen och med det imponerande berget Mt Rainier
vid horisonten färdas vi söderut; det är det första av ett av många vulkaniska
berg i kedjan Cascades som vi kommer att se under resan. Snart når vi det
yngsta och kanske mest kända av dessa berg, nämligen Mount St Helen,
som i maj 1980 orsakade ett vulkanutbrott med en otrolig skadegörelse
på bland annat skogen i området. På vägen upp ser vi skogsområden som
förstördes 1980. Man har planterat ny skog som snart kan börja gallras.
Den största markägaren i området är det mycket stora skogsbolaget
Weyerhaeuser. De är en av initiativtagarna till det center vi besöker nära
själva vulkanen med fin utsikt över själva kratern. Här får vi höra och se
hur skogen förstördes och hur de enorma områdena senare försökte räddas på ekonomiska värden. Fram till 1987 planterades här över 18 miljoner
nya plantor för hand!
Efter en intressant första dag checkar vi in på vårt hotell i staden Kelso
strax norr om Columbiafloden. Här finns ett köpcentrum alldeles i
närheten av hotellet för den som vill ”proviantera” inför rundresan.

TISDAG 27/9 KELSO – FOREST GROVE – CORVALLIS OR
Vi kör genom sågverksstaden Longview med intressant historik. Vi
lämnar delstaten Washington och korsar den mäktiga Columbiafloden
vid Rainbow Bridge, där man kan enorma mängder timmer som lagras för
vidare transport till Asienmarknaden. Vi är nu inne i delstaten Oregon,
där skogsindustrin är den största och viktigaste arbetsgivaren. Skog
täcker cirka 46% av statens yta, där de största markägarna är den federala
regeringen och privata skogsägare. Delstaten Oregon äger också skog och
vi besöker Tillamook State Forest, väster om Portland. I området härjade
flera stora skogsbränder under 1930- och 40-talet, och Chris Friend berättar bland annat om världens mest omfattande nyplantering; idag står här
en ny frisk skog! Vi besöker ett mycket fint skogsmuseum, ser film och gör
skogsbesök. Här är det också lämpligt att äta lunch innan vi besöker skogsbrukarfamiljen Hanschu i närheten. De visar och berättar om villkoren för
privata skogsägare.
Färden går vidare söderut in i Willamettedalen och vi sätter kurs mot
staden Corvallis för övernattning i två nätter.
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ONSDAG 28/9 CORVALLIS OR
Idag besöker vi ett privat, familjeägt lite större skogsföretag, Starker
Forests. Runt Corvallis finns stora julgransplantager samt givetvis den
dominerande Douglasgranen. Vi gör ett stopp hos världens största
julgransodlare. Vi planerar för att se avverkning med kabelkranar i den
branta terrängen och Dick Powell eller någon av hans medarbetare visar
oss en avverkning. Vi besöker en före detta ångsåg i trakten. De kan såga
produkter upp till 26 meter långa.
Ett par timmar då vi skruvar tillbaka klockan till 1800-talet och får ett
oförglömligt minne. Sågen sågar helst inte timmer under 50 cm i diameter
och upp till 26 meter långa stockar.
Vi gör även en vandring i en demoskog med ett douglasbestånd med
enorm volym. Åter till vårt hotell i Corvallis.

TORSDAG 29/9 CORVALLIS – COTTAGE GROVE OR
Under förmiddagen besöker vi ett modernt sågverk i Cottage Grove som
sågar timmer upp till cirka 3 meters diameter. I skogarna och dalen runt
Corvallis och Cottage Grove kommer vi dessa dagar att tas om hand av vår
gamle vän Steve Woodard, pensionerad professor och hans dotter Brenda
med man som också är skogsutbildade. Han har ett förflutet på universitetet men är framför allt skogsägare. Han har dessutom besökt Skandinavien
och känner väl till våra förhållanden. Vi tar upp flera aktuella frågor för
skogsägare i Oregon.
Meningsskiljaktigheterna mellan skogsfolket och miljöaktivister är
speciellt skarpa i staten Oregon. Steve och hans skogsutbildade dotter
Brenda håller ”koll på” vad som försiggår i trakten just när vi är på besök.
Vi besöker en Douglasgranskog som är gammal så kallad ”Oldgrowth”.
Ett garanterat minnesvärt besök.
Vi hinner även med ett besök på ett guldgrävarmuseum och en westernbutik.

FREDAG 30/9 COTTAGE GROVE OR – EUREKA CAL
Vi fortsätter söderut mot Californien. Vi stannar till vid Wolf Creek Inn,
ett gammalt dilegenstopp som idag är byggnadsminnes förklarat. Gamla
träbyggnader från 1800-talet som för oss tillbaka till ”Vilda Västern”.
Möjlighet finns till en dans till ett självspelande piano. Lunch i Crescent
city. Under eftermiddagen börjar färden söderut längs Oregons vackra
kust. Vi når snart gränsen till delstaten Kalifornien. Vi börjar sakta närma
oss kusten och området där de imponerande Redwoodträden växer. Vi
får här de första känningarna av de ”stora” och det blir garanterat många
”Ohhhh” från bussfönstren denna eftermiddag. Vi går en promenad och
åker gondol i krontaket i dessa häftiga tempererade regnskogars gigantiska
träd.
Vi äter en gemensam middag på en gammal sågverksrestaurang och
skogsmuseum med stora svartvita bilder från tiden då man avverkade de
enorma träden. Vår vän Greg kommer och säljer gamla foton på Redwood
och Sequoia.
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LÖRDAG 1/10 EUREKA - UKIAH CAL
Inte långt söder om Eureka ligger den lilla staden Scotia som helt domineras av det jättelika skogsföretaget Pacific Lumber Company. Här är inte
längre så mycket tillverkning att beskåda men besöket är intressant för att
se en typ av brukssamhälle som blir allt mer ovanligt.
Palco, som företaget kallades, har jobbat med skog sedan 1869! Strax
söder om Scotia börjar den del av Redwood Highway där de största träden
finns och detta vägavsnitt kallas Avenue of the Giants.
Här besöker vi Founders Grove med otroligt imponerande träd. Vi ser
bland annat gamla träd som fallit omkull för över 3 000 år sedan men som
fortfarande ger liv åt över 4 000 olika växter och organismer. Här finns
också goda exempel på hur Redwoodskogen fortplantar sig. Runt stubben
skjuter nya skott upp och tar över det gamla trädets rotsystem. De högsta
träden här är upp till 125 meter höga! Vi mäter upp en jätte som fallit till
marken.
Att en del av Redwood-träden har en imponerande diameter får vi också
se i närheten av staden Legget, där vi besöker ett av de träd som en bil kan
köra igenom! Vår buss får dock köra vid sidan om!
Efter en mycket intressant dag med risk för nackspärr av alla höga träd
övernattar vi i staden Ukiah.
Vi planerar för ett vingårdsbesök med svenska ägare på kvällen.

SÖNDAG 2/10 UKIAH - SELMA CAL
Vi befinner oss inte så långt norr om San Fransisco och når snart de
välkända vinproducerande områden som ligger i närheten av Napa och
Sonoma Valley. Vi besöker en vingård (alternativt söndag kväll 27/9).
När vi nu styr kosan österut ändrar sig naturen ganska ordentligt med
en gång; vi når snart centrala Kalifornien, och dess huvudstad Sacramento. Här stannar vi till och besöker den gamla stadsdelen som delvis är
återuppbyggd som en gammal ”Vilda västern-stad”. Vi besöker ett fantastiskt järnvägsmuseum och ”Capital Hill”, delstaten Californiens vita hus,
som har ett arboretum kring byggnaden. Vi befinner oss nu i den nordliga
delen av ett jättelikt jordbruksområde som är nästan 70 mil långt. Här
odlas mer än 175 olika jordbruksväxter och en mycket stor del av USA:s
grönsaksproduktion kommer härifrån. Inom vissa näringar är man
också världsledande, t ex i mandlar i trakterna av Sacramento och
russin i området runt Fresno.
De enorma jordbruksområdena breder ut sig på båda sidor om vägen och
när vi börjar närma oss dagens mål, staden Selma, kan vi skymta bergen i
Sierra Nevada i fonden.
I ett område på en mil runt staden Selma producerades i början av
1960-talet mer än 90% av USA:s russin men idag är näringen mer spridd.
Övernattning på hotel Holiday Inn med skandinavisk anknytning!

MÅNDAG 3/10 SIERRA NEVADA CAL
Idag kommer vi att uppleva och se världens största träd, de gigantiska Sierra
Redwood, Sequioadendron giganteum, Giant Sequoia, Bigtree – kärt
barn har många namn. Namnet Sequioa har den fått efter en indianhövding. Dessa enorma träd är inte alltid lika höga som Kust-redwood, men
diametern är enorm! De växer endast här i Sierra Nevada med sitt speciella
klimat och endast på höjder över cirka 1 600 meter!
Vi ser bland annat världens största träd General Sherman med en omkrets på 35 meter! 1487 m3! Man förstår inte riktigt hur stort det är förrän
man står under trädet. Vi gör en vandring på 2-3 km i dessa skogar med ett
10-tal olika barrträd. Vi ställer oss i en ring runt ett av de största träden,
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hand i hand. Vi får en oförglömlig dag bland de största träden, de största
levande organismerna på jorden!
I denna stora nationalpark med träden ”General Grant” och ”General
Sherman” på bilderna till vänster får vi oförglömliga trädreferenser för
resten av livet.
Vi återvänder till San Joaquin-dalen och Selma för övernattning.

TISDAG 4/10 SELMA - SAN FRANCISCO CAL
Efter frukost besöker vi familjen Droogh på deras bondgård utanför
Leemore inte långt från Selma. Familjen härstammar från Holland och
har idag 1 400-1 500 kor för mjölkproduktion, totalt ca 3 000-3 500 djur.
I det torra och varma klimatet (det regnar mindre än 200 mm/år) kan
korna vistas utomhus mycket mer än i Sverige. Vi ser den utvecklade tekniken och märker både likheter och skillnader mot hemma.
Färden går åter norrut genom bördiga jordbruksdistrikt; förbi en köttproducent med 104 000 djur i besättningen. Vi kör ut och vänder bland
oljeriggar i Caulinga oljefält.
Längre norrut i Central valley blir grönsaker mer och mer dominerande.
Inslaget av vindkraftverk är påfallande i landskapet. Via välkända
Silicon valley når vi resans slutmål och en av USA:s absolut populäraste
turiststäder, San Francisco!
Vi gör först en rundtur och ser de mest välkända platserna såsom
Golden Gatebron, Twin Peaks, fängelseön Alcatraz (dock inget besök),
världens krokigaste gata och naturligtvis de välkända spårvagnarna samt
mycket annat.

ONSDAG 5/10 SAN FRANCISCO CAL
För de som vill gör vi en promenad eller joggingtur ut mot Golden Gate
och för de som orkar över den omtalade bron. Vi startar tidigt från hotellet
innan solen går upp.
Det finns tid för egna strövtåg innan vår buss tar oss till flygplatsen för
hemresa på eftermiddagen, till Köpenhamn/Stockholm.

TORSDAG 6/10 SVERIGE
Vi anländer till Köpenhamn/Stockholm på kvällen vid 19 respektive
20-tiden.

General Sherman – världens
största nu levande träd.

General Grant - Amerikarnarnas
officiella julträd.
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Studieresa till USA
25 september - 6 oktober 2016
			VID 40 DELTAGARE
Grundpris:		
cirka 29 750:Flygskatt tillkommer med 3 110:- (Köpenhamn), 3 064:- (Arlanda)
(Kan förändras)

Enkelrumstillägg:		

4 950:-

I GRUNDPRISET INGÅR:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Reguljärflyg Köpenhamn/Stockholm – London– Seattle med British Airways//San Francisco – Köpenhamn/
Stockholm med SAS. Möjlighet finns att ansluta från Landvetter mot tilläggskostnad.
Inkvartering i dubbelrum på turistklasshotell
Amerikansk frukost samtliga dagar
Rundresa med buss enligt program
Inträdesavgifter i enlighet med programmet,
bland annat till Sequoia Park, Space Needle, Järnvägsmuseum, Skogsmuseum, Guldgrävarmuseum och
World Forest Center
Reseledning av två svensktalande guider: Jan Hedberg och Torbjörn Wiklund, skogsmästare
Studiebesök och lokala guider enligt programmet
Transfers vid ankomst och avresa
Tre luncher
Två middagar förutom maten på flyg

I GRUNDPRISET INGÅR EJ:
•
•
•
•
•

Avbeställningsskydd
Reseförsäkring
Övriga måltider
Dryck till maten
OBS! Dricks vid måltider och hotellen, ca 15-18 % vid måltiderna. Dricks till chaufför ca 200 kr/person. OBS!

Resetips!

Stanna kvar i San Francisco några dagar och gör egna utflykter.
En världsstad med många sevärdheter och mycket att se i omgivningen genom dagsutflykter. Extra hotellnätter på det hotell
vi bor på i San Francisco är ca 190 USD/2-bäddsrum, drygt 800
kr/person/natt. Alternativt förläng några dagar på alternativ ort
och hälsa på släkt eller bekanta! Prata med Jan om eventuella
önskemål.
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OBS!
Priserna gäller under förutsättningen att gruppen består av
minst 40 deltagare. Minimum 30 deltagare för genomförande. Vi reserverar oss för förändringar enligt allmänna
resevillkor. Reservation för ändringar i programmet och
kostnader. Cirka fem veckor före avresa gör vi en avstämning för att kontrollera om priset behöver justeras, aktuella
valutakurser samt antal deltagare.

Frågor och svar

VAD FÅR VI SE UNDER RESAN; VEM PASSAR DEN FÖR?
Resan är främst anpassad för skogsägare men passar även för alla
med ett allmänt skogsintresse. Vi får en inblick i både den enskilde
skogsägarens dagliga arbete, de stora skogsbolagen, skogsvård,
miljöfrågor samt naturligtvis praktisk skogsskötsel. Vi ser både
skog och förhållanden som liknar våra i Norden. Slutligen får vi
uppleva några av naturens stora under, de enorma bestånden i
Redwood-skogarna längs kusten och Sequoia nationalpark.
HUR BOR VI OCH HUR FUNGERAR DET MED MATEN?
Vi bor på motell eller hotell av mellanklass, där vi vet att standarden är bra. I USA serverar hotellen oftast ingen ”riktig” frukost,
utan vi går till en närbelägen restaurang och äter. Här blir Du
ordentligt mätt! På kvällen brukar vi vanligen gå ut tillsammans
och äta något (ingår ej i resans pris). Även om Du reser
ensam kan Du önska att dela dubbelrum för att undvika enkelrumstillägget som är högt. Det brukar vara fler i denna situation.
VEM ÄR DET SOM LEDER RESAN?
Jan Hedberg är fd inspektor på Mellanskog. Han har lett närmare
60 skogsresor i 6 världsdelar. Denna resa har genomförts många
gånger.

BEHÖVER JAG VISUM OCH FÖRSÄKRINGAR?
Svenska medborgare behöver ansöka om elektroniskt visum, så
kallat ESTA. Du kan få hjälp med detta. Inför resan är det viktigt
att tänka på både avbeställningsskydd och reseförsäkring.
Avbeställningsskydd skyddar mot avbokning på grund av sjukdom
och Du kan t ex teckna en sådan genom Solid Försäkringar, tel
0771-11 31 13 alternativt Europeiska ERV, tel 0770-45 79 71.
De säljer även reseförsäkring och det är viktigt att man har;
kontrollera även Din hemförsäkring.
VARIFRÅN FLYGER VI?
Resan utgår från Köpenhamn och Arlanda. Anslutningsflyg från
Landvetter mot pristillägg för den som önskar det.
HUR ANMÄLER JAG MIG?
Intresset är stort för resorna och antalet platser är begränsat.
Kontrollera med Jan om det finns plats. Sänd in Din intresseanmälan nedan eller hämta komplett anmälningsblankett från
Skogsresors hemsida www.skogsresor.se så snart som möjligt samt
betala in anmälningsavgift 2 500:-/person till Bankgiro 5251-4908
(Skogsresor). Slutbetalningen sker sedan ca 2 veckor före avresa. Vi
reserverar oss för ändringar i valutakurser.

✂
PLATS FÖR
PORTO

Skogsresor
Kampåkern 100
864 92 MATFORS
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160318 | Servicecenter Kommunikation.

JAG ANMÄLER INTRESSE TILL STUDIERESAN 25 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2016.

✂

Namn...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adress........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Postadress............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel hem................................................................................................................................................... Mobil............................................................................................................................................................................................
E-post...................................................................................................................................................... Jag vill flyga från...........................................................................................................................................................
Jag vill ha enkelrum mot tillägg..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Jag vill dela dubbelrum med........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Övrig information/Sjukdomar/Medicin......................................................................................................................................................................................................................................................
Skicka in din anmälan till: Skogsresor, Jan Hedberg, Kampåkern 100, 864 92 MATFORS.
Mobil 070-671 72 22 / 070-224 07 30 (Anna), e-post jan@skogsresor.se

