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Ordförande har ordet 
  
Fler stammar och fler arrangemang. 
Spillkråkan har, som man brukar säga, luft under vingarna och det ser ljust ut för 
dem som liksom vi tycker att det är viktigt att kvinnors inflytande inom 
skogsnäringen stärks. Som tycker att ett hållbart skogsbruk är viktigt och som gärna 
vill nätverka med andra skogsägarkvinnor och tillsammans med dem dela 
erfarenheter och kunskaper.  
  Det är en stor glädje för oss i styrelsen att se att verksamheten växer. De kvinnliga 
nätverken inom skogen behövs. Skogsnäringen är fortfarande långt ifrån jämställd, 
skogsskötseln behöver ständigt utveckla sitt miljöarbete och kvinnliga skogsägare är 
fortfarande i stort behov av nätverkande och kunskaper. Målen från 1998 är högst 
aktuella:  
- att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen 
- att öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk 
- att bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte 

Berith Wikström 

15-årsjubileum på Öster Malma 

Årets höjdpunkt var 15-årsjubileet. ”Varifrån kommer Spillkråkan flygandes – och var 
vill vi vara om några år” var temat? Det … och mycket skog, skratt och god mat blev 
det på Öster Malma den 27-28 april. Alla hederspillkråkor och skogliga systernätverk 
var inbjudna och medlemmarnas kreativa arbete med sitt skogsägande och sin 
förening inplanerat!  
 
Öster Malmas chef Ulf Sterler, Jägarförbundet, berättade om hur man skyddar sin 
värdefulla tallskog mot hungrigt klövvilt: hägn, föryngring med löv och födorika 
kantzoner som dessutom ökar den biologiska mångfalden. Marja Gustavsson, 
prisbelönt projektledare på Skogsstyrelsen i Linköping, berättade om kvinnliga 
perspektiv på skog och skogsbranschen – förr, nu och i framtiden. Ann Askenberger, 
styrelseordf på Franklin Covey guidade i tankemodeller som syftade till att underlätta 
för oss att sätta mål för oss själva, för det egna skogsbrukandet och för Spillkråkan. 
 
En framtidsfrukost inledde söndagsmorgonen där medlemmarna grupparbetade 
kring Spillkråkans framtidsfrågor.  
 
Carola Wigren, Annakarin Bergström, Maria Westrin Wernström, Gunilla Törnqvist 
och Beverly Bjerke hade sammanfattat Spillkråkans göranden och låtanden under 15 
år på fyra sidor. De hade också samlat en mängd pressklipp om Spillkråkans första 15 
år och ställt samman dem i en utställning som visades på jubileet.  
 
Till styrelse valdes 
 
Till ordförande i styrelsen valdes Berith Wikström, som särskilt ansvarar för 
medlemskommunikationen. Övriga styrelsemedlemmar är:  
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Marie Nylin Alexandersson – PR- och kommunikationsgruppen 
Beverly-Ann Bjerke - omvärldsbevakning, kontaktperson för stammar och 
temagrupper  
Katla Kindestam-Nilsson – kontaktperson för stammar 
Kärstin Nilsson Björk – utbildningsfrågor, lokalansvarig 
Anna-Lena Carlsson – sekreterare samt omvärldsbevakning 
Monica Johansson - omvärldsbevakning, kontaktperson för temagrupper, 
utbildningsfrågor 
Christina Montelius – kassör samt PR- och kommunikationsgruppen 
Sibylle Wenne – redaktör för hemsidan samt PR- och kommunikationsgruppen. 

Styrelsen  

Styrelsen har haft tio protokollförda möten.  

Stammar 

Spillkråkan arbetar med lokala nätverk - stammar - och sådana finns idag för 
Mälardalslänen/Stockholm, för Dalarna, för Östergötland, för Skåne, Norrland och 
för Örebro län. Antalet stammar blir glädjande nog fler. 2013 startades även en stam i 
Dalarna. 
  
Kontaktpersoner är: 
Stockholm/Mälardalslänen: Berith Wikström, 070-568 27 17 
Östgötastammen: Katla Kindestam-Nilsson 070-639 71 31Skånestammen: Birgit 
Timner 073-407 00 88Norrlandsstammen: Kerstin Grahnén 070-6910871,  Beverly-
Ann Bjerke 070-214 18 56Örebrostammen: Ingegärd Wedendal 070-513 76 
65,   Marianne Björklund 070-3344652.Dalastammen: Ingrid Talu 
ingrid.talu@swipnet.se, Eva Åkerlund evaakerlund@telia.com 

Medlemmar   
Föreningen hade 318 medlemmar vid årsskiftet 2013/2014. 
 

Jämställdhetsarbete 

Spillkråkan ses som en viktig aktör av den omgivande skogsbranschen.  
Ett exempel på det är att Spillkråkan under har året varit representant för de gröna 
näringarna i Jämställdhetsrådet som är tillsatt av regeringen. Ett annat är att 
Spillkråkan har inbjudits till Landsbygdsministerns sk Högnivåmöte där olika 
skogsorganisationers arbete för att främja jämställdhet har fått intern spridning. 
Också skogsbolagen efterfrågar Spillkråkans kunskaper – Spillkråkan har till exempel 
berättat om kvinnors skogsägande på Stora Ensos temakväll på ämnet. 
 

Samarbete med övriga kvinnliga nätverk  

Dryaderna i Halland/Småland, Skogskvinnorna i Värmland och den norska 
föreningen för kvinnor i skogsbruket, KiS, deltog i Spillkråkans 15-årsjubileum.  
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Skogskvinnorna i Värmland firade 10-årsjubleum sommaren 2013. Spillkråkan 
representerades av Berith Wikström på den heldag om kontinuitetsskogsbruk och  
träförädling som Skogskvinnorna arrangerade på Värmlands Museum i Karlstad.  
 

Utbildning 

Grundläggande skogsskötselkurs och röjningskurs 

Tillsammans med skogsstyrelsen har Spillkråkan under våren 2013 genomfört en 
skogskurs i grundläggande skogsskötsel i Stockholm. Kursen omfattade både 
lektioner på kvällstid och en heldag på Ladvik med praktisk genomgång.  
Under våren 2013 genomfördes även en tvådagars röjningskurs ute på Ladvik. 
Spillkråkans stammar har stöttats ekonomiskt för att kunna genomföra utbildningar 
lokalt (se vidare under stammarnas aktiviteter).  
 

Kommunikation med våra medlemmar  
och andra intressenter 

Under året har hemsidan www.spillkrakan.se informerat omvärlden och 
medlemmarna om aktiviteter i Spillkråkans regi. Spillkråkans nyhetsbrev Kråkröret 
har utkommit med fem nummer och skickats ut till medlemmarna per mail. 
Spillkråkans facebooksida har legat uppe i drygt ett år och gillades av 70-talet 
personer vid årsskiftet 2013-14. Vissa nyheter på sidan har visats för upp till 350 
användare. 
  

Spillkråkan i media 

 
Jubileet på Östnytt 
"Skogen ingen jämställd bransch" konstaterar Östnytt efter att ha varit med på 
Spillkråkans 15-års jubileum på Öster Malma. Men kvinnorna är på frammarsch 
- Nu kanske alla män har uppmärksammats - så nu börjar man med kvinnorna, säger 
Marja Gustavsson galghumoristiskt. Hon är en av de 6 (sex!) kvinnor bland 500 män 
som tilldelats utmärkelsen Silverkvisten för sina insatser för skog och skogsbruk 
 
"Skogen skulle se annorlunda ut om kvinnor var mer aktiva" ... 
....Det tror Berith Wikström, ny ordförande i Spillkråkan, i en intervju i tidningen 
Skogsland. Åtminstone är det något som forskningen pekar på, säger hon. 
Annars andas artikeln det kvinnliga nätverkandets lov. Kunskaper, råg i ryggen och 
gemenskap är bara några av vinsterna! 

http://www.spillkrakan.se/
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Man behöver folk omkring sig som det är roligt att prata skog med …  
Det säger Spillkråkans ordförande Berith Wikström till tidningen SKOGEN (nr 
8:2013) när det handlar om vad man behöver för att kunna och vilja vara en aktiv 
skogsägare. ” …Kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte” 
alltså – direkt hämtat från Spillkråkans mål.  En bra entreprenör är guld värd och 
träning i att bli en bra beställare är också något som man behöver. 
 

Medlemsresa 

Skogsresa till Höga Kusten 30 aug-1 sep …  
Hypermoderna sågverk, flottningens och häxbränningens historia samt Höga 
Kustens kultur, historik och levnadssätt från fjäll till hav genom tiderna. Plus 
vindkraftens alla för- och nackdelar för skogsägare som vi!  

Skogssällskapet medverkade och berättade om hur de kan hjälpa skogsägare att bli 
mer framgångsrika.  Norrskog och Norra Skogsägarna redogjorde för sitt arbete med 
att uppmuntra kvinnors skogliga företagande.  
Maria Westrin-Wernström berättade engagerat om ångermanlänningarnas och den 
egna släktens liv och leverne genom tiderna på bussfärderna genom det vackra 
landskapet.  
 

Verksamhet i stammarna  

 

Mälardalsstammen/Stockholm 

14 feb 2013 Titta på årets resultat i skogen- optimal hantering i 
deklarationen  
Agronomen Gunilla Aschan från Nordea Bank gav oss deklarationstips och redogjorde för hur 

hon tror att skogsbruket kommer att stå sig som näringsgren i framtiden. 

 
 6 april 2013 Hållbart familjeskogsbruk genom certifiering  
Staffan Mattsson, affärsutvecklare på Skogssällskapet i Uppsala, berättade om 
certifieringssystem inom skogsbruket. Varför finns de? Vad innebär PEFC och FSC? 
Hur funkar de? Skillnader och likheter? Vad tjänar – eller förlorar - jag som 
skogsägare på dem? Skiljer systemen sig åt för privata skogsägare jämfört med 
skogsbolag? Hur ser det ut i övriga Europa?  
 
11 april 2013 Skogen och dess avkastning 
Mats Axelsson, Swedbank, pratade om skogen och dess avkastning. Per Näsman, Swedbank 

Juristbyrå, hjälper oss med en livsbesiktning, genomgång av generationsskifte, gåvobrev, 

testamente och vad vi övrigt behöver tänka på vid överlämnandet av vår skogsfastighet till 

nästa generation.  

 

131016  Skogsbruksplanen – mål och riktning i ditt arbete 
En skogsbruksplan är ett viktigt hjälpmedel för ett aktivt skogsbruk. Med planen kan 
du planera arbetsinsatser och ekonomi samtidigt som den är ett värdefullt underlag 
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vid beställning av olika skogliga tjänster – och du lär känna din skog!  
 

131216 Julbord på Blekholmsterrassen 
Ett klassiskt julbord med glögg, skinka, köttbullar och alla tillbehör serverades och en 

skogens snapsvisa rappades! 

 After Work under året 

After work på Grand hotell i Stockholm har fortsatt. Första torsdagen i månaden har 
Spillkråkor träffats. Ett sätt att lära känna andra Spillkråkor under otvungna former.                  

 

Skånestammen  
Årets tema var "Utvecklingsideér för vår skogsfastighet/gård". 
 
Kurs i röjsåg 
Den 16-25 april genomfördes vår kurs i röjsågskörkort. Sex ambitiösa 
spillkråkor fick sina körkort. 
 
Kontinuitetsskogsbruk 
Den 6 maj möte om Kontinuitetsskogsbruk. Naturspåret och Maglö/ 
Stavrödsområdet. Ett 70 ha stort område med höga naturvärden och med 
målet att skapa ett rekreationsområde men med i viss mån bibehållen 
produktionskapacitet. Vi fick tips om enkla åtgärder för att gynna djurlivet, toppa 
grupper av små granar och hålla efter dessa i höjd så att de bildar buskiga områden 
som blir skydd för harar, fåglar, rådjur och, ja även vildsvinen. Om något år ska vi 
åter besöka Naturspåret. 
 
Nya affärsmöjligheter 
Den 23 maj besökte vi vår spillkråkekollega Cecilia Timner på Nyrups 
Osteria. Cecilia beskrev sin verksamhet som stående på tre ben; tillverkning av ost, 
gårdsbutik och ett upplevelseföretag i form av ostvandringar i det vackra landskapet. 
Allt började med osttillverkning och egna getter men hade vid vårt besök 
fått allt större fokus på upplevelser. Nu tillverkar Cecilia en blåmögelost av 
komjölk själv och säljer den och olika ostar från andra gårdsmejerier i sin 
butik som varit öppen i ett år. Cecilia Timner fick Miljöpriset i Höör 2013. 
 
Den 24 oktober träffade vi ytterligare en ung företagare, Helena Olofsson, 
Högalunds Kulturvandring, Linderödsåsen Önneköp.  
Cecilia arbetar på gården med bl a kulturvandringar och säljer ekologiskt kalvkött. 
Merparten av den böljande marken bestod av bete, men även bok, enefälader och en 
mindre granskog fanns i det omväxlande landskapet; allt omgärdat och inringat av 
gamla stengärden. Vandringen avslutades med kakfest i det gröna.  
Hörby Miljöpris 2013 gick till Helena Olofsson. 
 
 
Julfest 
Den 27 november firades vår julfest med liten buffé och traditionellt arbete 
med pyntegrönt. Vår spillkråkekollega Cecilia Nilsson höll som vanligt i 
trådarna och visade idéer på hur gran, ene, mossa mm kan användas som 
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juldekorationer. Förslag till det kommande årets möten diskuterades. 
 
Övrigt kontaktarbete 
Under året sändes flera inbjudningar ut till medlemmarna angående aktuella träffar i 
Skåne via vår förening. I de nedanstående mötena deltog t ex flera spillkråkor:  
- Vargföreläsningar som flera medlemmar besökte vid olika tillfällen under mars och 
april samt i november. Anordnare var bl a länsstyrelsen, Studiefrämjandet och 
Skånes Skogs- och Betesvårdsförening. 
- Inbjudan till 5 maj: Hybridlärk från planta till planka i Hushållningssällskapets regi. 
En visning av privat mark med hybridlärk i olika åldrar och livliga diskussioner om 
skötsel och avsättning. 

 
Örebrostammen 
 
5 mars – LRF-konsult i Örebro 
Program för kvällen var generationsväxling av fastighet och aktuell skogsekonomi. 
Maria Rommerud, jurist inriktad på generationsväxling, tog upp olika aspekter inför 
generationsskiften. Hon betonade vikten av att ta god tid på sig och att samtliga 
berörda får all information och är ”med på tåget”. 
Håkan Schörling , jägmästare och fastighetsmäklare , informerade om den aktuella 
prisbilden på skogsfastigheter i olika delar av Sverige. Vi fick vidare information om 
aktuella frågor inför årets deklaration. 
 
 
13 april- Skogsbruk och vatten 
Skogskursen anordnades tillsammans med Skogsstyrelsen i Örebro. Susanna 
Mårtensson var vår kursledare. 
Vi träffades på Eva Larsson Kullanders gård , Kägleborg. Där fick vi både inomhus 
och ute i skogen lära oss att Skogsbruket har stor påverkan på våra vatten. Vi fick 
kunskaper om viktiga hänsyn och lämpliga åtgärder för att bevara känslig miljö längs 
vattendrag, samt hur man kan utveckla en miljö och produktionsvärden kopplat till 
skogens vatten och vattenmiljöer. 
 
 
24 september- Plantskolebesök 
Vi besökte Svenska Plantskolors anläggning i Vibytorp i utkanten av Hallsberg. Örjan 
Bylock informerade om plantskoleverksamheten och visade oss runt. Som en av få 
plantskolor har Vibytorp börjat med odling av microplantor av gran . Vi fick följa en 
granplanta från frö till färdig planta. En arbetssparande process eftersom all sköts 
maskinellt. Efter frösådd drives plantan upp i växthus. Sedan plastas den färdiga 
plantan och förvaras i kylhus tills det är dags för plantering. 
 
11 november-Mina Sidor 
Skogsstyrelsen var ånyo värd för en kurskväll. Vi samlades i Skogsstyrelsens lokaler i 
Örebro under ledning av Monica Pettersson. Mina Sidor är internetservice från 
Skogsstyrelsen. Där finns mycket matnyttigt om skog men framför allt hjälpmedel för 
den egna skogen. Vi fick inblick i hur vi kan utnyttja all information exempelvis inför 
en avverkning. 
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Östgötastammen  
 
24 april - Mina Sidor 
Årets första aktivitet var onsdag 24 april på Skogsstyrelsen i Linköping.           
Kvällens tema var Mina sidor, sex deltagare. 
 
Lördag 4 maj  - terrängfordonsutbildning 
 Braxstad gård. Åtta Spillkråkor tillhörande östgötastammen och Mälardalen fick en 
gedigen säkerhetskunskap och fick körkort på att köra terränghjuling. 
 
9 juni – Masurbjörksodlingar 
Söndag 9 juni var vi 10 spillkråkor på masurbjörksexkursion på två medlemmars 
fastigheter. Masurbjörksåldern var mellan 5- 25 år. 
 
14 aug – kurs i röjningsbiologi 
Onsdag 14 augusti började vår 2 dagars utbildning i röjningsbiologi med teori och 
söndag 18 augusti blev det mer praktiskt utövning i fält.  Vi var 9 spillkråkor som 
deltog i den utbildning som Skogsstyrelsen i Östergötland höll i. 
 
3 oktober – Häradsmarken 
Torsdag 3 oktober var vi 7 Spillkråkor på besök hos Häradsmarken i Linköping som 
förvaltar allmänningsskogarna i Östergötland. 
 
2 december – Skogsbruk igår idag och i morgon 
Måndag 2 december var det dags för Holmen skog att prata om deras verksamhet i 
Östergötland och om Skogsbruk igår, idag och imorgon. Kvällen avslutade 
verksamhetsåret med en god middag.  Vi var 17 spillkråkor som deltog. 
 
 

Dalastammen 
 
På ett mycket välbesökt möte om arrondering i Orsa, som Besparingsskogen 
arrangerade, presenterades Spillkråkans arbete för ett par hundra deltagare. Flera 
kvinnor visade intresse för nätverkets arbete. 
Vi har även haft kontakt med Korsnäs ett aktivt företag i området. Möten har även 
genomförts med kvinnor för att undersöka vilka aktiviteter som efterfrågas.                               
 
 

Norrlandsstammen 
 
Stora geografiska avstånd försvårar för regionens Spillkråkor att träffas och endast 
mailledes har medlemmarna kunnat utbyta information med varandra.  


