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Detta är förslag på hur skogsresa till Tyskland kan läggas upp – men vi 
anpassar förstås programmet efter din grupps önskemål. 
 
Under resan besöker vi flera olika företag och skogsegendomar och får en bred bild av den tyska skogsmarknaden 
och hur det är att vara skogsägare. Vi passar också på att njuta av södra Tyskland med sina historiska små 
städer och avslutar med besök på det pampiga slottet Neuschwanstein.  
 

 

Dag 1,  Sverige-München-Schwäbisch Hall              _____ 
 

Ankomst München Airport. Transfer till Triesdorf Universitet, ett av de viktigaste 
forskningsinstituten inom jord- och skogsbruk i södra Tyskland. Skolan äger också skog 
som används för utbildning och forskning. Vi träffar en representant från 
skogsinstitutionen och får veta mer om hur man pratar om råvaran trä samt skogens 
ekosystem ur akademisk synvinkel.  

 

På eftermiddagen resa till Schwäbisch Hall –en stad som är känd för sin medeltida 
elegans och tradition. I staden utvanns till en början salt vilket lagt grunden för dess välfärd 
och betydelse. Incheckning på hotell. Välkomstmiddag med lokala specialiteter.  

 

Dag 2,  Träbearbetning - Skog      _________ 
 

Frukost serveras på hotellet. Besök på företag som främst jobbar med laminerat virke. 
Företaget grundades för mer än 100 år sedan och idag är man specialist inom timmerteknik 
främst inom hall- konstruktion, brobyggnation samt kreativa designuppdrag med trä. Resan 
går sedan till Langenburg där vi äter lunch på en herrgård med utsikt över Jagstdalen. 
Gården driver växtodling, har en biogasanläggning och 29 ha skog som används för jakt.  

 Därefter besök i ädellövsskogen runt Langenburg Slott där vi får höra om skogen och 
 hur den används av sina olika intressenter. Middag serveras på restaurang. Övernattning. 
 

Dag 3,  Skogsägarförening, Schwarzwald                  ________ 
 

Vi börjar dagen med frukost före ett besök på en av Europas ledande företag för 
bearbetning av sågat timmer. På deras tre anläggningar jobbar nästan 1 000 personer. 
Man hanterar årligen ca 2 miljoner kubikmeter timmer. Därefter möter vi upp med en 
lokal skogsägarorganisation för att höra hur man arbetar med marknadsfrågor och 
utbildning för medlemmarna. En representant tar oss med ut för att titta på skog som 
ingår i deras nätverk.  
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På eftermiddagen promenad över hängbron Wildline Bad Wildbad med härlig utsikt 
över Schwarzwalds tallar. Bron är nästan 400 m lång och höjer sig 60 m över marken och 
är en del av arbetet för att ge allmänheten tillgänglighet till skogen Vidare transfer till 
Schwarzwaldregionen, incheckning på hotell och middag. 

 

Dag 4,  Schwarzwald, sågverk                ________ 
 

 Vi håller oss i Schwarzwaldområdet, berömt för sina täta och gröna skogar. Här 
 besöker vi naturstigen “Lotharpfad”, som ligger i nationalparken Schwarzwald. 
 En representant visar oss runt och berättar varför naturskyddsarbetet är viktigt här och 
 om hur det kom sig att stigen kom till. 1999 förstörde en orkan stora skogsområden.  

Lunch. Färden går vidare till ett sågverk där ägaren informerar om företagets verksamhet. 
Vi ser den moderna maskinparken med ett nytt system för hyvling och torkning. Transfer 
tillbaka till hotellet. Middag och övernattning. 

 

Dag 5,  Plantskola, Kempten        ________ 
 

 Efter frukost och utcheckning besöker vi en familjeägd gård med diversifierad  
 verksamhet. Man har köttdjur, ett eget bageri, ett destilleri samt stugor för uthyrning. I 
 gårdsföretaget finns också 38 ha skog och en biogasanläggning som eldas med trä från  
 skogen och värmer upp gården. Ägaren visar runt på den typiska Schwarzwaldgården 
 och i sin skog. Lunch serveras på gården. Besök på stor plantskola som producerar  
 skogsplantor. Vi får ta del av hela produktionsprocessen: sådd, odling, röjning, sortering  
 och leverans. Resan går till Kempten för incheckning på hotell, avskedsmiddag. 
 

Dag 6,  Neuschwanstein – Sverige                               _______ 
 

Frukost och utcheckning. Transfer till Schwangau för besök på Neuschwanstein Slott, ett 
av de mest populära turistmålen i Europa. Slottet är bl.a. förebild till Disneys Törnrosaslott 
och har en ovanlig historia då det varken var ämnat för försvar eller representation. Det var 
en plats för personlig reträtt för den excentriske Kung Ludwig II. Varje år besöks slottet av 
mer än 1,3 miljoner människor. Transfer till München Airport, lunch och flyg hem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det offererade programmet tillhör N&N resor som är en del av Discover Sweden Tours och får inte kopieras eller 
användas, helt eller delvis, för att säljas genom andra försäljningskanaler.  
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