Kråkröret nr 2:2016 den 23 oktober
Ny organisation – Mälarstam och Utbildningsgrupp
På årsmötet i april togs beslut om att bilda en Mälarstam som, på samma sätt som
övriga stammar, ordnar aktiviteter för Stockholmsregionen med omnejd – ett sätt att
avlasta styrelsen. Även en Utbildnings- och evenemangsgrupp bildades med ansvar
för att ta fram bl a en årlig resa och ev. korta resor och studiebesök och för att ta fram
grund- och fortsättningskurs samt arrangera och bjuda in till nationellt julbord.
Stamansvarig för Mälarstammen är nu Marie Nylin och fram till ca årsskiftet bistår
även Anna Lena Carlsson. Ett mål är att, utöver ordinarie kvällsseminarier, även
anordna någon skogsexkursion till Spillkråkor som har skog inom Mälarområdet. Är
du intresserad av att få besök i din skog, du kanske t ex planerar eller har gjort någon
röjning, gallring eller avverkning som vi kan diskutera kring – hör gärna av dig till
marie.nylin@gmail.com
Det blev resultat från Spillkråkans speed-dejting hos Bucht
Den 19 maj deltog Spillkråkan i speed-dejting med landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht. Under 15 minuter fick Berith Wikström, Kerstin Dafnäs och Lena Olausson
från styrelsen ställa frågor och berätta för ministern om våra hjärtefrågor. Vid mötet
betonades att vi tillsammans med våra andra kvinnliga skogliga nätverk behövde
tillfälle att träffas och diskutera och att Skogsstyrelsen skulle anordna detta möte
årligen. Något som man tog till sig och detta ingår nu i förslaget till nationellt
skogsprogram. Bra jobbat Berith, Kerstin och Lena!
Värvningskampanjen – en månad kvar! Värva och vinn!
Vilka kvinnliga skogsägare i din omgivning har inte tillgång till det nätverk,
kursutbud och lärande som Spillkråkan erbjuder? Värva minst en medlem under
2016 och var med och tävla om fina Spillkråkan-priser.
Kampanjen pågår t o m 30 november och vinnaren presenteras på julfesten och i
Kråkröret.
Vad kan jag vinna?
Pris 1: Den som värvat flest medlemmar vinner en fin Spillkråkan-termos och gratis
medlemskap 2017
Pris 2 - 3: De som kommer på andra och tredje plats vinner varsin Spillkråkan-termos
Pris 4-10: 7 reflexvästar med Spillkråkans emblem lottas ut bland alla som värvat minst en
medlem. 1 ny medlem = 1 vinstchans.
Hur gör jag?
Den nya medlemmen anger ditt namn i formuläret för nya medlemmar på hemsidan, i fältet
“Vem har värvat dig?”.

Känner du igen Katarina och Margaretha som är nya i styrelsen?
Om inte, gå in och kolla på hemsidan där vi har gjort en presentation av oss
(http://spillkrakan.se/spillkrakans-styrelse/). Hör gärna av dig till oss med förslag
och tips på verksamheten!

.
Höstaktiviteter
Kolla in Stammarnas sidor på webben för höstens och julens aktiviteter. Bl.a.:
Mälarstammen 26 oktober, Mats Hannerz visar hur vi hittar information på
Internet i Kunskap Direkt m fl webbaserade tjänster
9 November, videosändning samt på plats i Sthlm, Sara Nilsson (Spillkråka i
Norrland), delar med sig av sina erfarenheter och tips vid virkesförsäljning.
Videosänds också så att så många som möjlighet ska kunna delta. Via din dator,
smarttelefon eller läsplatta. Vi testar teknik som används i
undervisningssammanhang och hoppas vi kan nyttja denna vid fler tillfällen
framöver.
Lite info från tidigare träffar:
Skånestammen – 10 sept Viltanpassat skogsbruk med Magnus Strandberg
Vi var ett glatt gäng tjejer, representerade av oss Spillkråkor och gästande Linneor
och Dryader. Magnus visade oss sina tankar och försök hur man kan väva samman
produktion, viltvård och jaktintresset på en och samma fastighet. Tror vi var många
som fick aha upplevelser och tänkte varför har inte jag tänkt på detta? Bl.a. att man
lämnar en kranlängd oplanterad på hygget, där man låter löv och buskar komma upp
självmant och skapar utmärkt viltbete. (Katarina Brunnström)
Östgötastammen – 27 aug Intrångsfrågor – hur värderar man det som inte är
till salu?
Ett 15-tal Spillkråkor samlades hos Lotta Rockler i Horn som i flera år diskuterat och
kämpat mot EON och deras beslut att dra en luftburen ledning genom skogen istället
för att gräva ned den. Extra kul att besöket resulterade i en artikel i
Vimmerbytidningens skogs- och jordbruksbilaga. Bra jobbat Katla!

Örebrostammen på Vrålinge gård

Örebrostammen samlades hemma hos Marianne
Björklund på Vrålinge gård 1 okt. Inte bara
Örebrostammens medlemmar utan även tillresande
från Stockholm, Östergötland och Södermanland.
Under ledning av Johnny Åkerblad, fd förvaltare av
Skogssällskapets skogar, studerade vi bl.a.
röjningar och gallringar som följdes av olika
diskussioner och frågeställningar. Dagen avslutades
med härlig lunch och livliga diskussioner -alltigenom
en välplanerad och lärorik dag. Stort tack Marianne!
(Ingegärd Wedendal)

Lyckad resa till Västerbotten i augusti

Gun Lidestav på SLU

Sara berättar om sin röjningsfirma

Hela resegänget samlat

Det blev en väldigt lärorik och kul resa – med mycket
skogssnack! Bl.a. besökte vi Gun Lidestav vid
Sveriges Lantbruksuniversitet som föreläste om
Kvinnor och skog i ett europeiskt perspektiv. Vi
pratade mycket skog och skogsskötsel under
exkursioner i Beverlys och Kerstins skogar, alltid
väldigt lärorikt att besöka medlems skog. Ex hur
älgbetade tallar som ”putsats till” såg ut ca 20 år
efter att sprötkvist o dubbeltoppar sågats bort. Vi
lärde oss kolla upp angrepp av törskatesvamp på
tallar (nedsatt krona/svart sår på stammen några
meter upp). Ökar särskilt i Norrland och riskerar bli
problem framöver.
Samekvinna berättade om rennäringens villkor och
hur vi som skogsägare/renägare kan underlätta
genom hänsynstagande; genom mer självföryngring
med minimal markberedning.
Vi träffade Sara som driver eget skogsföretag och
jobbat med röjningsuppdrag i 8 år. Hon använder
röjningssnöret ca 2 ggr per dag för att följa upp
röjningen – dvs två provytor med ca 20-25 stammar
per 5,64 i radie. Hatten av för sådan noggrann
röjare!
Resan avslutades i Björnlandets nationalpark där vi
bl a fick se brandljud dvs igenvallade skador från
eldens slickningar av stammen vid tidigare brand.
Ja- vi hann med mycket mer på vår resa – allt finns
att läsa i reserapporten på webben, på
Medlemssidan.
En väldigt väl planerad och genomförd resa. Stort
tack till arrangörerna Beverly Bjerke, Kerstin
Grahnén och Sara Nilsson!

Hjälp oss med din mejladress och uppgift om var du har din skog
Se till att styrelsen har din mejladress för utskick och att den är korrekt. Det är en
kostnadsbesparing för föreningen och arbetsbesparande för styrelsen.
Då vi söker bidrag är det viktigt att kunna visa att vi är rikstäckande. Ange därför i
vilket län du har din skog. Du kan gå in på vår hemsida, under fliken Medlemmar och
där logga in, i listan ”Medlemmar länsvis” om vi har noterat var du har din skog. Om
du saknas i listan, v.v. meddela kassor@spillkrakan.se i vilket län din skog finns. Då
kan du även få direktutskick om aktiviteter i ditt skogslän.
Om oss
Spillkråkan finns på facebook och på www.spillkrakan.se
(inloggning bara för medlemmar: spillkråka och spillmedlem2010) och vill
- stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen,
- öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk
- bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte
/Hälsningar Redaktören

