Detta är förslag på hur skogsresa i Österrike kan läggas upp – men vi
anpassar förstås programmet efter din grupps önskemål.
Österrike är ett av våra främsta skogsländer. Nästan hälften av Österrike, 4 miljoner hektar, täcks av skog. Mer
än ¾ är privatägt med fler än 145 000 skogsägare, resten är så kallad offentlig skog. Barrträden täcker mer än
hälften men även löv, med en stor del bok, är av stor vikt. Den nationella strategin fokuserar på en hållbar
förvaltning med en samklang mellan ekologi, ekonomi och sociala aspekter.
Dag 1
_______
Ankomst till Wien, där er engelsktalande guide möter med buss. Besök på ett större
skogsområde för att få en bild av skogsnäringen i Österrike. Besök på vingård med
provsmakning. Middag och övernattning på väg mot regionen Steiermark.
Dag 2

_______

Frukost serveras på hotellet. Dagens första besök blir på ett sågverk för lärkträd. Vi
fortsätter sedan till en privatägd skog för att se skörd i bergsområde med linbana.
Skogen sträcker sig på 140 ha från havsnivå till 1600 öh. Delar av området är s.k. ”alm” där kor
betar på somrarna. Flera skogsägare är medlemmar i Maskinringen och har gått ihop för att kunna
skörda i alpinområden. Gran är dominerande (90%) med lärk som komplement.
Besöket omfattar vandring i området, ca 2 tim. Middag och övernattning på hotell.
Dag 3

_________

Frukost serveras på hotellet. Möte med lokal representant för skogsägarorganisationen ”Waldverband” för att få en bild av den österrikiska skogsnäringen. Besök på ett litet
bryggeri. Resan går sedan till Wien för incheckning på hotell samt fri tid (lunch på egen
hand). Avskedsmiddag serveras på en ”Viennese Heuriger”, en vingårdsrestaurang med
musik mitt i stan. Vid denna typiska middag serveras lokal mat och ett speciellt ungt vin
”heuriger”. Övernattning i Wien.
Dag 4

______

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning. Sightseeing. Wien är världskänt för sin kultur med
musik och konst i fokus. Härifrån regerade den Habsburgska ätten det österrikiska kejsardömet under
flera 100 år. 2001 utnämndes Wien till UNESCOs världsarv. Platser som slotten Hofburg och
Schönbrunn, Statsoperan och Spanska Ridskolan lockar besökare från hela världen.
Transfer till flygplatsen för hemresa till Sverige.
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