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1998 – 99
Vi har fått glädjande uppmärksamhet i pressen under året:


Vi skogsägare skrev om Spillkråkan i nr 3/98



Land i nr 3/99



Norrtelje Tidning nr 26, 99-02-09. Där fick vi ett stort mittuppslag (2 sidor) och där
intervjuades Ingrid Perback Spillkråka och bidrog till en härlig presentation av ”Spillkråkan”.
Ett varmt tack till Ingrid.



Östgötakorrespondenten, 99-02-09



Hallands nyheter 99-02-16

Nu senast är Expressen och Månadsjournalen på gång!
Samtliga ovanstående tidningar har spontant tagit kontakt med Spillkråkan. Vi har med i vår
planering att skriva pressmeddelanden men det har vi ännu inte behövt. Skog, kvinnor och
ekologi är viktigt och uppmärksammat både i Sverige och övriga världen.
1999
Vi har fått glädjande uppmärksamhet i pressen under året:


Land i nr 3/99



Norrtelje Tidning nr 26, 99-02-09. Där fick vi ett stort mittuppslag (2 sidor) och där
intervjuades Ingrid Perback Spillkråka och bidrog till en härlig presentation av ”Spillkråkan”.
Ett varmt tack till Ingrid.



Östgötakorrespondenten, Linköping 99-02-09



Hallands nyheter/Falkenberg 99-02-16



Hela baksidan av Dagens Industri, nr 27 april 1999! En artikel med fin bild av Inger Landén
och en liten spillkåka. Artikeln fick stor genomslagskraft och gav oss nya kontakter och nya
medlemmar. Tack Dagens Industri och Inger Landén!



Skogseko, april 1999.



Månadsjournalen, nr 5 maj 1999. Spillkråkan Majlis Stensman intervjuad.



Magasinet OM (utgiven av Stora Skog AB), mitten av juni 1999. Ett uppslag i tidningen med
rubriken ”Spillkråkan – kvinnor som kan i skogen också”.



Land, 1999-08-27. En intervju med Inger Landén, ”Sjötomten gick åt skogen”.



Skogskademikern, nr 3/1999, Kvinnliga skogsägare organiserade. Ett reportage om när Gun
Lidestav pratade om Kvinnor och skog för Spillkråkans medlemmar.



Land Lantbruk, 1999-10-08. Spillkråkan hackar på skogsnäringen, en intervju med BeverlyAnn Bjerke.



Skaraborgsbygden, 99-12-03. Hon är också en Spillkråka, reportage om Eva Siljevall.

Ovanstående tidningar har spontant tagit kontakt med Spillkråkan. Vi har med i vår planering att
skriva pressmeddelanden men det har vi ännu inte behövt. Skog, kvinnor och ekologi är viktigt
och uppmärksammat både i Sverige och övriga världen.
2000
Vi har en del uppmärksamhet i pressen i år också:


En artikel om Ingela Lindblad och Spillkråkan fanns i aprilnumret av tidningen Skogseko
(bilaga Östra Götaland).



Dagens Industri 2000-10-23. Artikeln ”Kvinnor störst i skog” med uppgift om seminariet på
temat Kvinna och skogsägare 21/10.
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I sommarnumret av Årsringar, Skogssällskapets tidning, var det en artikel om resan till
Visingsö.

2001
Spillkråkan har förekommit i pressen ett flertal gånger även i år.


Vi skogsägare Nr 2, ”Roligt att bli skogsägare”, en 3-sidig artikel om vår Maria Westrin
Wernström, hennes stora skogsintresse och engagemang i Spillkråkan



En intervju med Maria i Radio Västernorrland i en programserie om kvinnligt skogsägande



Land Lantbruk nr 15, 12 april 2001, ”Spillkråkan växer, bildar lokalavdelningar”.



Debattartikeln ”Skogsstyrelser måste ta in fler kvinnor” införd i Dagens Nyheter den 12 mars.



I Land lantbruk nr 16 infördes den oavkortade debattartikeln som skickades till DN,
”Kvinnocertifiera skogsföretagen”.



Debattartikeln i DN var även införd i nr 2 av den Norska föreningen Jenter i Skogbrukets
medlemstidning.



Land Lantbruk i april. Gunilla Törnquist-Hedström skrev om Portugal-konferensen.



Vi skogsägare nr 3. Artikel om Portugal-konferensen. Beverly-Ann Bjerke var fotograf.



Inlägg i Land i juni (nr 25), ”Kompetenta kvinnor ingen bristvara”.



Mari Sanders bemötte vårt inlägg i Land nr 28/29.



Nytt inlägg i Land Lantbruk i september, ”Vilken kompetens är det ni vill ha?, Replik till Mari
Sanders inlägg”.



Östersundsposten. Kerstin Lundberg intervjuades.



Tidningen ATL, Lantbrukets affärstidning, skrev i november om Spillkråkan och
Kvinnocertifiering. Denna gång är det Gunilla Törnquist-Hedström som journalisten
refererar.



Lantbruksmagasinet i december där Lotta Lyman och Beverly-Ann Bjerke intervjuades. Lotta
kring att vara aktiv kvinnlig skogsägare och Beverly-Ann kring föreningen Spillkråkan.

2002
Spillkråkan har haft stort genomslag i media, både i press och radio. Det som speciellt väckt
uppmärksamhet är Krax-gruppens arbete för att stärka kvinnors inflytande inom skogsnäringen.


Dagens Nyheter, På Stan-bilagan 8-14 mars. En artikel om evenemang ”Kvinnor & skog” på
Tekniska museet, där Spillkråkan medverkade.



Holmen Skog & Virke nr 1. På en sida under rubriken ”Här finns kunskap att hämta” finns
Spillkråkan beskriven.



På första sidan i Dagens Nyheter (!) den 20 mars kunde vi läsa: ”Manliga skogsägare tar alla
platser. Kvinnliga skogsägare har tröttnat på att inte få plats i bolagens ledningar och styrelser.
Intresseföreningen Spillkråkorna med över 300 medlemar kräver nu att få sin del av makten.”
På första sidan av Ekonomibilagan finns en bild på en Spillkråka (fågeln alltså) och texten
”Spillkråkan ska ge kvinnor makt. Fågeln symbol när kvinnliga skogsägare går samman för att
ta sig in i företagens ledningar.” Sedan fortsatte det med en halvsidesartikel med bild i
Ekonomi-bilagan.



Dagens Nyheter 21 mars: ”Spillkråkorna ger inte upp”. Reportage med bild på när
Spillkråkorna i Krax-gruppen samtalar med koncernchef Göran Lundin på Holmens
bolagsstämma angående ökad kvinnorepresentation i skogsbolagens ledningar och styrelser.



Louise Uggla var intervjuad om föreningen Spillkråkan i Radio Värmland i maj.



I tidningen Lands Skogsbilaga nr 16, den 19 april: ”Spillkråkan slog till hos SCA” med
anledning av Spillkråkans besök på bolagsstämman.
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Gunilla Törnquist-Hedström intervjuades i programmet Rakt på sak i Radio Örebro den 4
maj. Ämnet var ”För få kvinnori skogsbolagens styrelser.” Det var en omfattande intervju där
även Christer Lewell, informationschef på skogsbolaget Holmen AB, och Barbro Wåger,
styrelseledamot i den ekonomiska föreningen Mellanskog, deltog. Spillkråkans styrelse har en
utskrift av intervjun.



Dagens Nyheter 17 maj: Under rubriken ”Färre kvinnor i skogsbranschen” uttalar sig
Spillkråkan om att Barbro Wåger inte längre får plats i styrelsen efter sammanslagning av
Mellanskog och Västra Skogsägarna.



I tidningen Lands Skogsbilaga nr 25/20, juni 2002 kunde vi under rubriken ”Kvinnorna
måste ta plats” läsa att landets skogsägande kvinnor varken ska eller kommer att finna sig i
att bli behandlade som luft. Där ges en eloge till Spillkråkans ”Kraxgrupp” som agerat
föredömligt för att stärka kvinnors roll i beslutande församlingar.



Tidningen Skogen nr 12/02. Spillkråkan är ett oberoende nätverk för skogsägarkvinnor står
att läsa under Fakta/ kvinnor, skog, nätverk.



Tidningen Värmlands Affärer har intervjuat Ann Sundén-Cullberg och Beverly-Ann Bjerke.



En trevlig intervju återfinns i tidningen Lands Skogsbilaga nr 46 – 15 november 2002 med
Spillkråkan Linda Fryklund. En engagerad utbo som varje vecka reser till sin skog i Värmland.
Hon har en önskan att gå med i en grupp som jobbar för att förädla den svenska skogen.

2003
Besöken på bolagsstämmorna skrevs om bl a i Stora Ensos tidning. Socialdemokratiska
kvinnoförbundets tidning, Morgonbris, uppmärksammade Spillkråkan stort med en positiv artikel
i nummer 3 i juni. Uppstarten av Spillkråkan i Skåne föranledde en artikel i Sydsvenska
Dagbladet. Folkbladet Östgöten gjorde ett stort nummer av en Spillkråka den 5 juni och lyfte fram
föreningens värderingar.
Skoglands redaktör, Rolf Segerstedt, går dessutom i sin företrädares feministiska fotspår och
uppmuntrar till fler kvinnor i skogen. Han skrev en härlig ledare i Skogland nr 23 den 6 juni ”Fler
kvinnor ger mångfald” där han också nämner Spillkråkans kraxarbete på bolagsstämmorna och
avslutar med att skriva ”…så öppna dörrarna och vädra ut gubbdoften..” En av våra kvinnliga
kolleger inom LRF Skogsägare protesterar i Skogland nr 33 den 15 augusti mot redaktörens
beskrivning och menar att åtminstone i södra Sverige så är gubbdoften om inte utvädrad så i alla
fall utspädd. Varpå Beverly-Ann Bjerke och Gunilla Törnquist-Hedström gick i svaromål och
värnar om den modiga redaktören i Skogland nr 35 den 29 augusti. Fortsättning följer säkert…


I en artikel i Dagens Nyheter den 30/3 2003 om ”De homogena herrarna i Holmen” kan vi
läsa att stämman inte har någon ambition att få in kvinnor i styrelsen. Protester från bland
annat Spillkråkan. Utan kvinnor i styrelse eller ledning så säljer kråkorna skog till andra bolag
i stället. ”Det är ett löfte. Inte ett hot”, förklarar Krax-gruppen, inom Spillkråkorna.



Sydsvenska Dagbladet hade den 4/7 2003 en artikel, ”Mansdominans födde kvinnlig motpol”,
om att Spillkråkan nu startar en avdelning (stam) i Skåne. Dels var det en intervju med
Skånespillkråkan Birgit Timner och dels en intervju med Gunilla Törnquist-Hedström om
föreningen och vårt arbete.



Tidningen Skogsland, uppmärksammade att en ny stam har bildats med artikeln, ”Spillkråkan
har landat i Skåne”. Lena Lannerheim och Görel Beckman, som varit med och startat
Skånestammen, medverkade.



I nr 26/27 (27/7) av tidningen Land fanns en bild från Skogs-Elmia då Spillkråkan,
representerad av Ettan Bratt, fick ta emot hederspris för sitt arbete bland skogsbolag och
skogsägarkvinnor.



Krax-gruppens besök vid StoraEnsos bolagsstämma i Helsingfors uppmärksammades i deras
personaltidning Staffin i maj 2003 (Linda Fryklund och Ingalill Berneskog).



Folkbladet i Norrköping, 2003-06-05.” I en helsidesartikel med fina bilder fick vi läsa om
”Gunilla en spillkråka med rötter i skogen”. Föreningens värderingar lyftes fram i artikeln.
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Skogsland i juni: Spillkråkan har rört om i Skogssverige. En artikel av Carina S:son Wigren
som intervjuat Louise Uggla.



Socialdemokratiska Kvinnors tidning Morgonbris uppmärksammade Spillkråkan stort med
en positiv artikel i nr 3 i juni.

2004
SKOGSEKO: artikel med Elisabet Sander angående ”Vikten av korrekta kontrakt när man säljer
skog”
SKOGSEKO Nr 2, juni 2004, rubrik "KVINNLIGA NÄTVERK förändrar skogbruket". Spillkråkan
omnämns som en av de tre större nätverken för större sammanslutningar för skogskvinnor.
SKOGSEKO, rapport från medaljutdelningen i Skellefteå.
2005
I slutet av maj gjorde TT en artikel: ”Skogen växer med kvinnors makt” Artikeln på över en A4
sida innehöll intervjuer med Gun Lidestav, SLU, med Linda Hedlund, dåvarande skogs-ansvarig
på Näringsdepartementet samt med Gunilla Törnquist-Hedström. Det var en saklig och mycket
bra artikel. Den användes sedan av ett stort antal landsortstidningar och kompletterades med
lokala intervjuer. Så gjorde t ex Östgöta Correspondenten som intervjuade Ingela Lindblad,
ansvarig för Östgötastammen.
Ingela Lindblad förekom i östgötapressen flera gånger under året. Det var dels i samband med sin
födelsedag samt även i Länstidningen torsdagen den 5 januari 2006 med första-sidesartikeln
”Kvinnomakt i skogen”.
¨
Dagens Industris Weekendbilaga Di Weekend slog upp Spillkråkan stort den 11-12 november.
Spillkråkorna Marie Emanuelsson och Beverly-Ann Bjerke lyftes fram på ett helt uppslag under
rubriken ”Den moderna skogsägaren har rötter i stan” och en fin bild av Marie på Stureplan.
Skånestammen fanns med i ett nummer av Skogsland som visade vad spillkråkorna i Skåne gjorde
på en höstträff.
2006
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2007 - Inga uppgifter i detta års verksamhetsberättelse
2008 - Inga uppgifter i detta års verksamhetsberättelse
2009
SkogVärden vintern 2008/2009 med Spillkråkan Maria Westrin Wernström under rubriken
”Från ägare till företagare”.
ATL den 16 juni med Marie Emanuelsson under rubriken ”Södra sämst i klassen- bara två
av tio kvinnor”.
Skogen nr 9, två artiklar dels med Spillkråkan Gunilla Törnquist-Hedström med rubriken
”Framåt för världens skogskvinnor”, dels rapport om ett samarrangemang mellan Spillkråkan
och föreningen Skogen under rubriken ”Hur gör man för att lämna till nästa generation”
ALT den 1 september med Spillkråkan Annakarin Bergström under rubriken ”Nu tar
gödslingen av svensk skog fart”
ATL den 15 september under rubriken ”Skogsägare och samer röker fredspipa i fjällen”
Västerbottenkuriren den 16 september med bla Beverly-Ann Bjerke under rubriken
”Kvinnliga skogsägare värnar om rennäringen”.
SkogsEko nr 4 med Spillkråkan Beverly- Ann Bjerke under rubriken ” Miljöarbetet väckte
drömmen om skog”.
SkogVärden nr 4 med Spillkråkan Beverly-Ann Bjerke under rubriken ” Spillkråka samlar
skogens kvinnor”.
2010 - Inga uppgifter i detta års verksamhetsberättelse
2011
SkogsEko nr 4 dec. Stamansvarig för Östgötastammen Katla Kindestam-Nilsson intervjuades
om sitt skogsägande under rubriken ”Kunskap och lust är drivkrafterna”.
Magasin M nr 11. Spillkråkorna Beverly Ann Bjerke och Maria Westrin Wernström intervjuades
om kvinnliga skogsägare och sitt eget skogsägande.
UNT den 7 april. Tidningen rapporterade från regeringens presentation se Skogsland nr 15.
I tidningen redogjordes för Spillkråkan och dess ändamål med sin verksamhet.
Skogsland nr 15 den 15 april. ”Glöm inte bort oss kvinnliga skogsägare” var rubriken på
Skogslands reportage från Landsbygdsminister Eskil Erlandssons presentation av regeringens
strategi för jämställdhet i skogsnäringen. Rubiken är ett citat från Annakarin Bergström som
representerade Spillkråkan vid presentationen och var en uppmaning till närvarande
representanter för tre skogsbolag som dock inte besvarade uppmaningen.
Skogsland fredagen den 31 juli. Gunilla Törnqvist-Hedström skrev en debattartikel om
jämställdhet i skogsbranschen. Utgångspunkten var att Holmen på sin bolagsstämma hade valt in
en 61-årig man i styrelse och därmed fortfarande bara har en kvinna i styrelsen. Och att det
därmed inte har hänt någonting sen ett gäng spillkråkor (den sk Kraxgruppen) för mer än tio år
sen gick på skogsföretagens bolagsstämmor och frågade efter fler kvinnor i styrelsen. Utifrån det
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resonerade Gunilla i artikeln om Landsbygdsdepartementets arbete med att ta fram ett dokument
för att jobba fram linjer för jämställdhet i skogsbranschen och att effekten av ett sånt arbete faller
om inte bolagen som vi säljer vår skog till ännu inte har förstått varför vi pratar om jämställdhet i
skogen.
ATL den 13 juni. Stamansvarig för Skånestammen Birgit Timner intervjuades om Spill-kråkans
arbete och konstaterar att den senaste tiden syns en tydlig effekt av föreningens och andras
arbete. Bristen på jämställdhet i skogen får ovanligt stort utrymme i debatten. Regeringen tillhör
dem som vill göra något åt problemet och har presenterat en jämställdhetsstrategi, där bla
Spillkråkan var med i referensgruppen. Birgit påtalar även vikten av utbildning.
ATL den 16 augusti nr 56. Spillkråkan Gunilla Törnqvist Hedström intervjuades med
anledning av hennes debattartikel i Skogsland. Artikeln fokuserade på en genomgång av
jämställdheten i skogsbranschen. ATL hade genomfört en stor inventering av vilka som styr i
organisationer och företag och kunde konstatera att det till största delen fortfarande är män.
Gunilla konstaterade i intervjun att ”Vi är på väg men vi är inte framme och släpper man en fråga
innan den är klar är risken att det som blir det vi ser nu; att det slår tillbaka”.
ATL den 25 november nr 85. Styrelseledamöterna Beverly Ann Bjerke och Christina
Montelius intervjuades ang frågan om hur pensionärer ställer sig till generationsskifte. Svaret
kom i rubriken till artikeln ”De vill behålla sin skog”.
2012
Norrköpings Tidningar den 26 juni. Spillkråkan Gunilla Törnqvist-Hedström som berättade
om att hon efter stormen Gudrun ersatte sin nedblåsta granskog med ädellöv samt om den hjälp
och ekonomiska stöd hon har fått av Skogsstyrelsen i samband med detta.
ALT den 7 september. Reportage från Spillkråkans resa i Småland. I artikeln presenterades
Spillkråkan och syftet med föreningen samt det bästa från temat Future Forest för resan.
Vi skogsägare nr 6: Spillkråkan Berith Wiström intervjuas om sitt skogsägande. Berith som
arbetar på heltid med sin skog sedan två år tillbaka delade med sig av sina erfarenheter.
Skogsland den 28 december: Spillkråkan Margareta Moqvist, även känd som skogens Pippi
Långstrump intervjuades om sitt arbete för jämställdhet i skogen, bland annat genom sitt projekt
Skogskvinns.
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