Detta är förslag på hur skogsresa till Skottland kan läggas upp – men vi
anpassar förstås programmet efter din grupps önskemål.
Skottland som skogsnation har växlat över århundradena. Täta skogar har avverkats för att ge bränsle under till
t.ex. krigsåren. Idag arbetar man hårt för att få mer skog, både för produktion och för rekreation. Under 201617 skapades 7000 ha ny skog där barrträd stod för 54%. Statlig skog och stora privata egendomar står för en
stor del av skogen och de privata egendomarna nyttjar också sin skog och mark för jakt. På en studieresa till
Skottland får vi ta del av hur man strategiskt arbetar för en större skogsnäring. Naturligtvis bjuder resan på
natursköna dagar i det varierande landskapet och den härliga skotska gemytligheten.
Dag 1 Edinburgh – Peebles
Ankomst till Edinburgh, vi reser söder ut. En representant från ”Forest Research
Institute” möter upp och är med vid vårt första skogsbesök nära Peebles. Övernattning i
Peebles där vi äter middag med ett företag som är specialiserade på avverkning och
skogsförvaltning och får höra om deras verksamhet.
Dag 2 Peebles med omnejd
Frukost serveras på hotellet. Avresa och besök på en privat Estate där vi tittar på olika
delar av deras skog innan vi äter lunch i den egna restaurangen. Vi besöker sedan en annan
Estate med stor skogsproduktion. Det högkvalitativa timret säljs framförallt till
byggindustrin medan gallringarna går till bioenergi. Återresa till hotellet där vi äter middag.
Dag 3 Peebles - Pitlochry
Frukost serveras. Under förmiddagen besöker vi ett sågverk tillika Storbritanniens
ledande företag inom management och marknadsföring för skogsindustrin. Efter
lunchen besöker vi ett av landets många whiskeydestillerier. Övernattning i Pitlochry.
Dag 4 Pitlochry - Edinburgh
Frukost serveras på hotellet. Utcheckning. Besök på en större skogsegendom med
kommersiell verksamhet sedan 1700-talet för att höra om deras verksamhet och sedan på
egen hand få tid att njuta av egendomens slott och park. Vi avslutar vår rundresa i
Edinburgh där vi börjar med en sightseeing i den skotska huvudstaden. Här ser vi
Edinburgh Castle, Holyrood Palace och the Royal Mile. Avskedsmiddag med en riktigt
skotsk afton med säckpipa, kiltar och förstås nationalrätten Haggis serveras.
Dag 5
Frukost serveras på hotellet. Utcheckning. Tid på egen hand innan vi åker till flygplatsen
för incheckning och flyg hem.
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