
SKOGSRESOR erbjuder välorganiserade TEMARESOR, studie- och 
semesterresor med skoglig anknytning. Vi ökar våra lokala och 
globala kunskaper om SKOG och TRÄ samt agrara verksamheter 
genom besök i världens mest intressanta skogsområden.

Vi serverar en palett av upplevelser och utbildningsmöjligheter  
utöver det vanliga genom våra nätverk och långa erfarenhet. Rese- 
deltagarnas olika geografiska hemområden i Sverige är en resurs 
och ger ytterligare möjligheter till skogligt erfarenhetsutbyte.

Vi strävar efter ett helhetsperspektiv på våra resor genom lokala, 
nationella och globala reflektioner och vi spetsar våra resor med 
humor, glädje, musik och överraskningar.

Välkommen på tur med oss!

FOREST TOURS offers well-organized THEME TRIPS with the forest 
extension. We increase Your local and global knowledge of FOREST 
& WOOD and Agra operations in the world’s most interesting areas 
of forest. Travel laced with humor, joy, music and surprises.

Welcome!

NYHETSBREV 2017
från Skogsresor

Vi har lagstadgade 
resegarantier enligt 
Kammarkollegiet 
– för Din trygghet!
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Vi skapar 
MINNEN 
för livet!



ELMIA WOOD 7–10 JUNI, världens största skogsmässa, monter 448–välkomna!
Fäbod i Dalarna/Bergslagstorp juni–september:
Möjlighet till skoglig miniresa på egen hand genom några dagars hyra av timmerstuga på
levande fäbod i Dalarna eller Bergslagstorp vid lugn sjö på kanten av taigan. Vi ger tips.

”Oslagbara Kanada” med SCA 19 augusti–2 september

USA Västkusten ”Stora trädresan” med Skogshistoriska sällskapet 8–20 sept 

Kanada Vancouver Island med Skogshistoriska sällskapet 20–27 september

Sydamerika – Argentina och Chile 29 oktober–17 november:
Följ med till Pampas, Buenos Aires, Patagonien, båttur till Uppsalaglaciären,
Valparaiso, skogsbruk i Chile, radiatatall och Santiago med möjligt tillägg ”Påskön”.

TEMARESOR

Adress: SKOGSRESOR c/o Jan Hedberg, Bondegatan 30 A, 791 62 FALUN 
 alt. Kampåkern 100, 864 92 Matfors

Telefon: 070-671 72 22 (Jan Hedberg) 
E-post: jan@skogsresor.se, Hemsida: www.skogsresor.se
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Sverige Norrlandsresa mars v 11–12:
Känner du till ditt eget land, vilka resurser och möjligheter Sverige erbjuder Dig? Vad gör  
internationella turister som besöker oss? Vi lever extremt långt från ekvatorn och är en minoritet  
på jorden med så stora årstidsskiftningar. Följ med och lär om Norrland och det unika med  
Sverige. Norrlands kolonisering, Sundsvalls skogshistoria med SCA, Holmen, SLU i Umeå och 
Vindeln, tallbiodiesel, Pitepalt, Tree hotel, Ishotellet, Kiruna gruva, Abisko-norrsken, Världsarvet 
Lapponia med Sarek, St Sjöfallet, Padjelanta, Saltoluokta STF, Jokkmokk, Gällivare, skogsmuséet  
i Lycksele, samekultur, skogsinudstri, Daniel Solander, Östersund och Wikners i Persåsen mm.

Holland ”Skog, virke och vatten i tulpanlandet” april–maj:
Var tar vår svenska skogsexport vägen? Rotterdams hamn, förädling av svenskt virke, kamp mot
vattnet, jord- och skogsmark genom sjösänkning, väderkvarnar, kanaler, träskor, ost och tulpaner.

USA Västkusten ”Stora trädresan” med Södra, maj eller september:
Världens största träd i tre skogsekosystem – Douglasgran, Redwood och Sequoiaträd. General
Sherman 1487 m3! Skogsbruk, avverkning, skogsägarutbyte, sågverk och San Francisco mm.

A view of Scandinavian forestry Sverige–Norge, maj–juni, May–June on request!
Forestry exchange with forest owners and forest officials from other countries. The trip has
previously been made by forestry people from the United States, South Africa and Brazil.

Alaska-Yukon ”Drömmar om vildmark, skog, jakt, fiske, björnar och guld” juli:
Skagway, Klondike, Fairbanks, Denali NP, Anchorage och Seward. Grizzly, svartbjörn, älg, lax, 
kryssning mm.

”Oslagbara Kanada” öppen resa i augusti:
Världens största skogsbruksnation med mäktiga skogar, oändlig prärie och de overkligt vackra
Klippiga bergen. Skogsbruk, regnskogar och kryssning längs Stilla havskusten till Vancouver
Island. Stora chanser att få se svartbjörn, grizzly, varg, späckhuggare och andra valar.

”Skogsbruk i Portugal – inte bara sardiner och portvin” Mellanskog, september:
Ett udda skogsbrukarland med stor skoglig potential. Eukalyptusskog, tall- och korkekskog, skogs-
bolaget Celbi, oliver-, grönsaks-, blåbärsproduktion, Porto, båttur, mat och vin.

Vietnam–Hongkong–Kina: skogs- och biståndshistoria samt världens största 
marknad! oktober–november:  
Från avskogning till ett blomstrande bondeskogsbruk – Bai Bang, hur har det gått? Besök i pappers- 
bruket och hos bönder som förser bruket med virke, Ha Noi och Ha Long Bay. Vi besöker sedan våra  
kinesiska kunder – som köper mycket svensk gran, nästan 800,000 m3 2016. Hongkong, Shenzhen 
och Shanghai med dess enorma hamn, ”bullet train” till Beijing för bl.a Kinesiska Muren och  
Himmelska Fridens torg. En resa i tusenåriga kulturer till intressant nutid med föraning om framtiden! 

Sydafrika ”Stora kontrastresan” prel. 14–28 november:
Johannesburg, Soweto, Pretoria, Drakensbergen, safari i Krügerparken, Swaziland, skogsägar- 
förening, skogsindustri, Kapstaden, fängelseön Robben Island med Mandelas historia, Goda-
hoppsudden, vindistrikten – ett Afrika i miniatyr som berör…

Nepal ”Natur, kultur och människomöten som berör” november eller mars 2019:
Katmandu, Himalaya, vandring på världens tak, ”svenskt” sjukhus, regnskog, safari och Mt Everest.

Brasilien–Argentina–Paraguay ”Stora plantageresan” november eller mars 2019:
Amazonas, eucalyptusplantage upp till 75 m3sk/ha/år, 5–6 års rotationstid, Rio mm.

Australien/Nya Zeeland ”Skogsbruk down under” framflyttad till januari 2019:
Skogsbruk/industri, regnskogar, heta källor, plantage och jordbruk på NZ. Regnskogar, Stora
Barriärrevet, Eukalyptus i Blue Mountains, Sydney mm i Australien.

Ryssland, USA öst, Nordkap...

PÅ GÅNG 2018 och 2019...

för skogsägare och 
naturintresserade!

Vi skapar 
    MINNEN 
         för livet!
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