
 

 

  

 KRÅKRÖRET 

 

Nr 1:2021 

 

 

  

: info@spillkrakan.se 

 

: @spillkrakan 

 

 

Spillkråkans Årsmöte den 26 april 
Anteckna redan nu Spillkråkans årsmöte måndagen den 26 april kl 18. Även i år är årsmötet digitalt. 
Mer information kommer senare i mail till alla Spillkråkor.  
 

Turné hos våra stamansvariga 
Möt Eva Åkerlund som är stamansvarig i Dalarna tillsammans med Ingrid Talu. 

 

1. Var är du geografiskt bosatt? 
Som ung studentska kom jag till Lund och där är jag fortfarande mantalsskriven. Numera bor jag på 
Stora Södergatan, som fanns redan på 900-talet som ett litet handelsstråk . Mitt emot mig på min 
gata ligger ett gammalt hus. Därifrån styrde Karl XII Sverige åren 1716-1718.  
Lund är en underbar stad att bo i, inte minst för en gammal historielärare som jag. 
 
Min skog har jag i Dalarna. Där har jag också en gård som ligger i Hjulbäck vid Siljans strand. 
Byn omnämndes faktiskt redan på 1300-talet i Magnus Erikssons Landslag. Den är en typisk klungby. 
Siljan, världens vackraste sjö (helt objektivt), är ett resultat av det största meteoritnedslaget i Europa 
någonsin, för 377 miljoner år sedan.  
 
2. Vilken skogsupplevelse under senaste året vill du dela med dig? 
På grund av pandemin har jag inte varit så mycket i Dalarna som jag alltid annars är. Men älgjakten 
missade jag inte. Älgjaktsveckan i skogen är en lisa för själen. Jag hörde orrspel där jag satt och njöt 
på pass. Det är inte så ovanligt med höst-orrspel som jag trodde förr. Jag har läst att de orrtuppar 
som är mest framgångsrika i att hävda sig på höstspelet också är de individer som får para sig med 
flest hönor våren därpå. 
 
3. Varför har du valt att engagera dig aktivt i Spillkråkan? Vilka är de positiva sidorna? 
Som fullständig novis fick jag för drygt 10 år sedan ensam överta skogen i Dalarna, då min make, född 
och uppväxt i Dalarna, dog. Jag gjorde då två satsningar som jag fortfarande är så glad över: jag lät 
göra en skogsbruksplan, som också idag är en ovärderlig tillgång att ha (den uppdateras hela tiden). 

Men: ännu bättre – jag gick med i Spillkråkan. Det öppnade en ny värld för mig. I Spillkråkan har jag 
fått inspiration, skogskunskaper och mött likasinnade. Så mycket jag lärt mig tack vare Spillkråkan. 
Det är numera, sedan Ingrid Talu och jag blivit stamansvariga en spännande och roll i utmaning att 
försöka hitta på intressanta program för Dalastammen av Spillkråkan, när nu inte Covid19 lägger 
hinder i vägen. 
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Skogliga nyheter 
Pilothubb om mångbruk i Dalarna. 
Delar av Dalastammen deltar sedan några veckor tillbaka i ett pilotprojekt. Syftet är att hjälpa 
kvinnliga skogsägare att hitta kompletterande affärsmöjligheter till sitt skogsägande inom 
besöksnäringen. Vi upplever att det finns de som gärna vill kunna kapitalisera på sitt skogsinnehav 
utöver inkomsterna från virket. Detta skulle kunna vara en möjlighet att våga testa att kunna bo och 
leva i anslutning till sin skog. ”Visit Sweden” talar om naturturismen/ekoturismen som ett snabbt 
växande fenomen i Sverige. Pilotstudien vi från Dalastammen nu är med i ska enligt planerna 
dokumenteras och förhoppningsvis inspirera andra att följa efter.  

Skjut upp skatten – få mer pengar över 

Läs artikel i Land Skogsbruk om Spillkråkan Helena Löthgrens skattetips om skogsekonomi. Länk till 
hemsidan här 

Skogen är en del av gården och skall skötas om 

Läs reportage i Land Skogsbruk om Spillkråkan Kristin Berg och om hur hon sköter sin skog. Länk till 
artikeln på hemsidan här. 

Haidi sprider riskerna genom att ha flera olika trädslag 
Läs reportage i Skogseko nr4:2020 om hur spillkråkan Haidi Andersson minskar skadorna i sin skog i 
framtiden. Länk till hemsidan här. 
 
De är på mig som hökar! 
Spillkråkan Helén Benjaminsson brukar sin skog i reservat. Länk till hemsidan här. 

 

Västernorrland satsar på jämställdhet  
Se på You Tube om Västernorrlands satsning på 
jämställdhet inom skogsbruket. Inslaget, där 
landshövdingen berättar om satsningen, är drygt 4 
minuter långt. 
Länk: Jämställdhet i skogsbranschen - YouTube 
 
 
 
 
Spillkråkan deltar i revision av PEFC  
Spillkråkan deltar i standardrevisionen av PEFCs certifieringsregler, som kommer att pågå under ca 
ett år.  
 
Spillkråkan är remissinstans till Skogsutredningen 
Spillkråkan är remissinstans för Skogsutredningens slutbetänkande ”Stärkt äganderätt, flexibla 
skyddsformer och naturvård i skogen” (SOU 2020:73). Ett remissteam bestående av Eva Åkerlund, 
Sara Andersson, Ingrid Stjernquist, Madeleine Saldner och Matilda Claussen Wingård utarbetar 
remissvaret.  
 

https://spillkrakan.se/wp-content/uploads/2021/03/Skjut-upp-skatten-Land-Skogsbruk.pdf
https://spillkrakan.se/wp-content/uploads/2021/03/IMG_0006-3-scaled.jpg
https://spillkrakan.se/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-12-12.30.12-scaled.jpg
https://spillkrakan.se/pressinformation/
https://www.youtube.com/watch?v=7Zp5E96KnKM
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Fysiska och digitala möten 
Digitala möten 
Spillkråkan har sedan årsskiftet haft tre digitala medlemsmöten Samtliga har varit mycket 
uppskattade och välbesökta med upp till 90 deltagare!  
 
Kommande digitala seminarier : 
23/3 Är skogsbruket jämställt? med Anna Schyman och Kerstin Dafnäs 
7/4 Behovet av ökad resiliens i svenskt skogsbruk med Per Jonasson, Skogspodden 
13/4 Äganderätten i skogen med Anna Treschov, rättspolitisk exper LRF. 
15/4 Livet, kärleken och döden. Familjerättsjurist Anneli Linhard, Anno Advokater kommer att 

berätta vad man bör tänka igenom inför livets olika skeden.  
 

Spill In 
Spill In, ett informellt sätt att träffas en stund och prata skogsfrågor med varandra och någon från 
styrelsen. har vi första torsdagen i månaden. Alla är välkomna på kommande Spill In under våren:  
1/4 torsdagen den 1 april kl 18 
6/5 torsdagen den 6 maj kl 18. 
 
Internationell konferens om kvinnor i skogsbruket den 12-13 april 
Du kan delta i konferensen som har som mål att  förena kvinnor i skogsbruket i Europa. Som 
deltagare kommer du att möta andra skogskvinnor, utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma 
initiativ. Läs mer på hemsidan här 
 
Ännu inga fysiska möten 
Vi längtar förstås alla efter att kunna träffas fysiskt igen!. Men under rådande pandemiläge är det 
tyvärr inte möjligt. 
 

Övrig information 
Spillkråkans framtida inriktning 
Spillkråkans styrelse har haft digitala medlemsmöten samt skickat ut en enkät till alla medlemmar för 
att diskutera och få underlag till Spillkråkans inriktning under de kommande åren. 
Baserat på medlemsmötena samt medlemsenkäten kommer styrelsen att ta fram en strategi för 
Spillkråkans inriktning och verksamhet  för åren 2021 – 2025. Presentation på Årsmötet den 26 april. 
 
Årsavgiften 
Du som ännu inte betalat din medlemsavgift för 2021 gör det innan årsmötet den 26 april. 
Medlemsavgiften är 250 kronor och betas in på PlusGiro 160 65 54-2.  Glöm inte att uppge ditt namn 
vid inbetalningen. 

https://spillkrakan.se/konferensen-forests-in-womens-hands-en-internationell-konferens-om-kvinnor-i-skogsbruket-den-12-13-april/
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