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Såväl gamla som nya resenärer bjuds in till återträff och möte med skogsintresserade i 
Berglagsskogarna på kanten av Taigan, kring den biologiska norrlandsgränsen.  
Temat kommer att handla om skogsbranden i Västmanland 2015, vad var det som hände och hur 
ser det ut idag. Vi besöker brandområdet med lokal guide som var på plats när branden startade 
och jobbar i området. Vi bor  och äter middag och frukost i den prisbelönta Eco-lodgen ”Kolarbyn” 
mitt i skogen och tar del av hur verksamheten kom till och har byggts upp. 
Skogsmästarutbildningen fyller 100 år i år och vi gör ett besök på skolan och får en inblick i 
verksamhets historia och dagsläge. För den som vill kan man förlänga besöket en dag till med 
övernattning och skogsmingel på Dalagård utanför Avesta. En kurs och konferensgård som byggts 
upp och drivs av nuvarande ägare med  engagemang i både Eko-turism, svensk skogsnäring och 
global turism.  



Dag 1 Torsd 1 aug 
Samling vid lunchtid på Färna herrgård i Västmanland för de som vill börja med lunch (ca 200 kr). 
Här har man haft praktiska skogliga utbildningar sedan många år. Vi fortsätter till Skinnskatteberg 
och Skogsmästarskolan, ca 1 mil västerut, för information om skogsmästar-utbildningen som fyller 
100 år i år. De som vill kan ansluta här ca 14.00. Första skogsmästar-utbildningen startades uppe i 
Kloten/Malingsboområdet. Representant från skolan berättar, summerar och visar runt. 
Presentation av ”skogsresors 100 resors historia” i 26 länder, 6 världsdelar, nutid och framtid. 
Reflektioner och glimtar från skogsbruk jorden runt. Efter besöket kör vi några km österut för 
samkväm och övernattning i den prisbelönta eko-byn/ecolodge ”Kolarbyn”, https://kolarbyn.se . 
Alternativa övernattningsformer, kolarkoja, timmerkoja, du väljer. Presentation av anläggningen 
och ekoturism, möjlighet till vedbastu vid Skärsjön innan gemensam middag med samvaro och 
diskussioner kring tidigare skogsresor, skogsaktuella frågor och ev framtida skogsresor. 
 

   
 

Dag 2 Fred 2 aug 
Efter frukost kör vi till Sveaskogs kontor i Skinnskatteberg. Irene Björklund på Sveaskog befann sig 
mitt i det område som började brinna 2015. Irene berättar och delar med sig av sina erfarenheter 
från branddagarna och hur det är att jobba i området idag, reservatsbildning mm. Efter 
introduktion på kontoret kör vi en exkursionsslinga i trakterna kring Ramsnäs, Västerfärnebo, 
Virsbo, Ängelsberg (Världsarv) och Karbenning. Lunch i Ängelsberg och eftermiddagskaffe på 
klassiska Elsa Anderssons konditori i Norberg. Exkursionen avslutas här för de som vill fortsätta i 
någon riktning eller återvända hemåt. För de som vill fortsätter vi några mil till Dalagård utanför 
Avesta där vi får höra mer om Ekoturism, skogsbruk och global turism av Leif och Cecilia Öster 
http://dalagard.eu .  
 

Dag 3 Lörd 3 aug 
Efter frukost fri tid för fortsatta besök och studier i mellansverige eller återvända hemåt.  
 
Pris; ”Lunch på Färna” Herrgård ca 200kr/pers. ”Västmanland 1-2/8” Skogsmästarskolan, 
Kolarbyn med em-kaffe, övernattning (inkl sängkläder), middag, frukost, program brandområde 
inkl lunch o em kaffe; 2850 kr/pers. Transport i egna bilar med samåkning, ev gemensam buss 
beroende på antal deltagare. ”Dalagård 2-3/8”, bastu, middag, övernattning, föredrag, frukost; 
1850 kr/pers. 
 

Anmälan på Skogsresors anmälningsblankett samt anmälningsavgift 1000 kr (obs 1000kr). 
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