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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

 

Tack för det fantastiska år som nu är avslutat!  Medlemsmötet som vi arrangerade i februari 

har varit en inspirationskälla att ösa ur hela detta år! Tack alla ni som var med och delade 

med er av er entusiasm och uppfinningsrikedom när det handlar om att utveckla Spillkråkan 

till en ännu bättre aktör för att  

- Stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen 
- Öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk 
- Bygga upp ett kvinnligt nätverk för kunskapsutveckling och  

              erfarenhetsutbyte inom föreningens intresseområde. 
 

Årets verksamhet har i mångt och mycket handlat om att försöka förverkliga de ideer som 

medlemsmötet resulterade i, dels förbereda den organisationsförändring av Spillkråkan, som 

rekommenderades i den motion som antogs årsmötet 2015.  

Styrelsen har under året bestått av Berith Wikström, ordf, Gabrielle Barnekow, tf ordf och 

kassör. Mona Nyberg har varit sekreterare och utbildningsansvarig och Anna Lena Carlsson 

har ansvarat för hemsidan och för omvärldsbevakning, Ann Gardulf har tillsammans med 

Eva Fröderberg ansvarat för sponsring och externa kontakter. Karin Linander har förberett 

det påverkansarbete som kan inledas när Spillkråkan bildar en Mälarstam – eller vad namnet 

nu till slut blir.  Lena Olausson har tillsammans med Ann Gardulf och Anna Lena Carlsson 

arbetat med underlag till Spillkråkans nya hemsida.   Kerstin Dafnäs har planerat 

medlemsvärvningsaktiviteter. Kerstin Dafnäs, Lena Olausson och Karin Linander har 

arbetat med att ta fram vad Spillkråkan menar med hållbart skogsbruk. 

Vi vill också nämna våra ”kråkfötter” Annakarin Bergström och Anna Maria Dansbo som 

ansvarar för Spillkråkans kontakter med MUCF – myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor. MUCF ger oss ett betydelsefullt ekonomiskt bidrag till vår verksamhet. 

Vidare gör Kärstin Nilsson-Björk en stor insats i Spillkråkans utbildningsverksamhet och har 

tillsammans med Ann Gardulf tagit fram förslaget till omorganisering av Spillkråkan.  

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden.  Vi gläder oss mycket åt att 

verksamhetsåret har varit framgångsrikt och hoppas att medlemmarna ska bli lika glada vid 

läsningen av den här verksamhetsberättelsen! Ge oss både ris&ros – aktiva medlemmar är en 

väldigt viktig utvecklingsmotor! 

 

AKTIVITETER FÖR MEDLEMMARNA 

Vi hade vid årsskiftet 363 medlemmar. Förra årsskiftet var vi 361 stycken. 

Medlemsmöte - Kom och påverka Spillkråkans framtid  

I början av februari arrangerade vi ett medlemsmöte för att tillsammans ta reda på hur vi ska 

jobba för att på effektivast möjliga sätt stärka kvinnors inflytande inom den svenska 

skogsnäringen, öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk och bygga kvinnliga 

nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte … uppfylla Spillkråkans mål alltså!  

Många medlemmar hade hörsammat kallelsen och kom och delade med sig av tankar och 
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erfarenheter! Året har sedan gått åt till att bena i alla fantastiska ideér och vaska fram 

guldkornen. 

 

ÅRSMÖTET 

Camilla Logarn var vår hedersgäst och talare – under rubriken ”Skogsägarens frivillighet 

under ansvar” berättade hon om de positiva siffror från Skogsstyrelsen som visar att 

skogsägarna tar ett oväntat stort ansvar för nyckelbiotoper och ovanliga småkryp. Hon har 

fått många utmärkelser och fick också det finaste Spillkråkan kan belöna någon med, när vi 

utsåg henne till årets hedersspillkråka! 

      Vi antog också en motion om att bilda en ”riktig” Mälardals- eller Stockholmsstam för att 

möjliggöra att styrelsen koncentrerar sig på dels att synas mer i skogs-Sverige dels att arbeta 

mer med frågor som har att göra med sådant som kommer alla stammarna till nytta. 

    Då beslutades även att vi behåller den ”gamla” loggan – medlemmarna tycker att den 

duger fint även idag! 

 

POLENRESAN 

Marja Gustafsson med mångårig erfarenhet från polska skogar anordade årets studieresa till 

norra Polen. Resan var faktaspäckad och innehöll flera besök i fält där vi tittade på olika slags 

skogsskötsel, bl.a. hur man föryngrar ekskogar. 

 I Polen är 18% av skogen privatägd men fastigheterna är väldigt små, den genomsnittliga 

privata skogsfastigheten är knappt 2 hektar. I reserapporten som finns på Spillkråkans 

hemsida kan du läsa mera.  

Stort tack till Marianne Oldenburg, Annika Östangård och Gunilla Törnquist-Hedström som 

antecknade och Lena Olausson som sammanställde. 

Under året har två dokument tagits fram som går igenom vad styrelsen respektive deltagarna 

i Spillkråkans resor behöver tänka på när resorna ska planeras och genomföras. 

 

SKOGSKONFERENS I TYSKLAND  

Anna Lena Carlsson, Beverly Bjerke och Ingrid Talu representerade Spillkråkan på 

internationellt möte "Frauen im Forstbereich e.V" i Wurzburg. Något som tyskarna är väldigt 

medvetna om är ett förändrat klimat och hur det väntas påverka skogsbruket.  

 
Denna "klimatzons-trappa" visar vilka trädslag som gynnas av kallt/befintligt respektive varmare klimat. 
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SPILLKRÅKAN I MEDIA 

Under rubriken ”Satsa på utbildning även när det är tufft” skriver ATL den 19 nov om 

Spillkråkans ordförande Berith Wikström, som med hjälp av det nätverk som Spillkråkan 

utgör och kurser bland annat inom ramen för programmet Hållbart Familjeskogsbruk på 

Växjö Universitet, känner sig trygg i rollen som skogsägare. 

 

SPILLKRÅKANS PÅVERKANSARBETE 

Spillkråkan medverkade när Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ville inhämta idéer och 

tankar för hur visionen att "skogen - det gröna guldet - ska bidra till jobb och hållbar tillväxt 

i hela landet samt till utveckling av en växande bioekonomi". Katla Kindestam-Nilsson 

representerade i Spillkråkan i den regionala dialogen kring det nationella skogsprogrammet.   

Hennes redogörelse för dagen ligger på hemsidan.  

Spillkråkan anmälde intresse för att delta i framtagandet av det nationella skogsprogrammet 

men kom tyvärr inte med i någon av arbetsgrupperna. 

      Året har också ägnats åt att förbereda det synlighetsarbete som en ny organisation 

förväntas ge utrymme till. 

  
Foto: Birgitta Sennerdal 

Presentation av Spillkråkan i samband med VM 

Anna Karin Bergström var inbjuden till Stora Enso, huvudsponsor för VM i skidor, och 

delade ut broschyrer och material om Spillkråkan. Hon fick också möjlighet att presentera 

Spillkråkans verksamhet och fick bra respons från deltagarna. Hellyckat, rapporterar hon! 

 

SPILLKRÅKANS JÄMSTÄLLDHETSARBETE 

Madeleine Sultan Sjökvist, Gunilla Törnquist-Hedström och Beverly Bjerke har bildat en 

genusgrupp med uppgift att lämna förslag på hur Spillkråkans jämställdhetsarbete ska 

effektiviseras.  

Gabrielle Barnekow deltog i en konferens anordnad av SLU och Luleå Universitet den 16  

maj i Stockholm. Forskaren Elias Andersson redovisade forskningsresultat kring hur man 
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uppmuntrar kvinnors delaktighet i skogsnäringen och hans bok finns upplagd på 

Spillkråkans facebooksida, tillgänglig för alla! 

 

KOMMUNIKATION MED 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 tre 

nummer. Spillkråkans facebooksida har legat uppe i drygt tre år och gillas av 218 personer. 

Vissa inlägg har nått över 1000 personer.  Inbjudningar till alla stammarnas evenemang går 

numera ut till alla medlemmar. Vi har påbörjat arbetet med att göra hemsidan mera 

lättillgänglig för medlemmarna. 

 

UTBILDNINGAR 

Grundkurs och fortsättningskurs har arrangerats i Stockholm.  Vi har dessutom tagit fram en 

utbildningsplan som beskriver innehållet i utbildningarna och som kan användas som 

underlag när stammarna själva vill arrangera grundkurser eller fortsättningskurser. Den 

beskriver också vad som krävs för att erhålla skogsbruksexamen i samarbete med 

Skogsstyrelsen.  Skogsstyrelsens Staffan Dackman och Dan Månsson har hjälpt till med att 

specificera kraven på utbildningarna så att de motsvarar Skogsstyrelsens standard. 

 

MÄSSOR OCH KONFERENSER 

Skogsnolia  

Skogsnolia i Umeå gick av stapeln sommaren 2015 och besöktes av mängder av intresserade 

skogsägande kvinnor och män. Beverly Bjerke och Kerstin Grahnén var på plats och arbetade 

med stammen i Norrland genom att värva presumtiva medlemmar. 

  

Beverly Bjerke och Kerstin Grahnén  

http://www.spillkrakan.se/
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Skogselmia 

Louise Uggla och Beverly Bjerke medverkade och delade ut Spillkråkans broschyrer. 

 

SPILLKRÅKANS STAMMAR 

Ju fler medlemmar vi blir ju större möjligheter att vi kan knyta starka lokala band mellan 

varandra – nätverka med andra ord. Vi har haft två viktiga möten för stammarna under året. 

Ett i samband med medlemsmötet när stammarna behandlade och antog ett förslag till policy 

och ett under hösten när de stamansvariga träffades hos Östgötastammen.  

Visst vet ni alla att man kan delta i alla stammarnas sammankomster oavsett var man bor?  

Skånestammen 

Generationsskifte, skattenyheter och trender i skogsfastighetspriser. 

Hässleholm 4 mars. Martin Lindskog vd på Areal gav råd och tips samt svarade på frågor. 

Skogsexkursion i Danmark     

Klampenborg 27 april.  Professor Bo Larsen vid Köpenhamns universitet tog oss på en 7 km 

lång vandring genom en fantastisk skog och tog oss samtidigt på en resa genom ”dåtid, nutid, 

och framtid i danskt skogsbruk”. 

Handelsbankens Skog och lantbruk och hantering av skogslikvider 

Höör den 24 september. Vi fick lite olika tips om vad man kan tänka på om skogskonto 

försvinner och hur vi hanterar våra skogslikvider. Vi blev också bjudna på härliga ostar från 

Nyrups Osteria. 

Hästen i skogens tjänst 

21 november. Exkursion hemma hos Sigvard Gustavsson, som visade och berättade hur han 

ställt om en del av skogen till hyggesfritt. Han visade också hur hans företag bedriver 

skogsbruk med häst både på egna marker och andras. Han utför även gräsklippning med häst 

till vissa kommuner. 

Julfest i Bunkeflostrand  

3 december. Traditionsenlig julfest med mat och kransbindning samt andra jularrangemang 

 

Östgötastammen 

Under året har vi haft fem träffar. Vår första träff var onsdag 25 februari där 

skogskonsulent Milena Stefanovic informerade oss om ändringar i skogsvårdslagen, 

skogsvårdsförordningen och Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som trädde i kraft 

1 september 2014. Deltog gjorde 12 glada och förväntansfulla Spillkråkor. 

Nästa träff var lördag 30 maj, skogsexkursion på fastighet som ägs av Spillkråkan Ann 

Johansson. Här tolkade vi skogsbruksplanen på plats och lärde oss mer om fastighetens två 

naturreservat och naturvård. Vi var 12 Spillkråkor och 4 kvinnliga gäster till markägaren som 

fick mycket ny kunskap om NS skog mm. 

Efter långt sommaruppehåll blev nästa träff tisdag 22 september på Linköpings slott hos 

landshövding Elisabeth Nilsson. Hon berättade för oss hur hon ser på den svenska 

skogsnäringen och hur Länsstyrelsen i Östergötland tänker kring skogs-och jordbruksfrågor. 

Vi hade också gjort en Power Point om Spillkråkans historik som redovisades under kvällen. 
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Vi var 37 närvarande Spillkråkor, varav 3 hedersspillkråkor, som fick en god middag och 

samspråk med Elisabeth!! En fantastisk och uppskattad kväll från bägge håll.  

Nästa träff torsdag 5 november blev det fokus på viltfrågor. Vi träffade jaktvårdskonsulent 

Benny Nilsson på Svenska Jägarförbundet där han berättade om deras verksamhet, 

forskningsprojektet Sydälg, vildsvinsläget i länet och jaktupplåtelseavtal. Den här kvällen var 

vi 11 Spillkråkor på plats. 

Årets sista träff blev combo med aktivitet och julbord, måndag 7 december. Niclas 

Bäckman på Länsstyrelsen informerade oss om vattendirektivet och sedan avslutades kvällen 

med julbord på Stångs magasin. Deltog gjorde 26 mycket nöjda Spillkråkor efter ett 

fantastiskt julbord med fokus på KRAV och närodlat.  

Under året har 41 Spillkråkor deltagit i de olika aktiviteterna. 

Stamansvariga i Östergötland ansvarade för stamträffen 7-8/11, med deltagare från 

Dalastammen, Örebrostammen, Mälardalsstammen och Östgötastammen. Vi var 8 deltagare 

som hade en intensiv planeringshelg som gav många ringar på vattnet för framtida 

aktiviteter. 

 

Ingegerd Wedendal, Eva Åkerlund, Mona Nyberg 

Anna Maria Dansbo, Gabrielle Barnekow, Ingrid Talu 

och Katla Kindestam-Nilsson 

 

Mälardalen/Stockholm 

Första torsdagen varje månad samlas de spillkråkor som har möjlighet till en stunds samvaro 

på Grand Hotel i Stockholm – spill in alltså! 

2015-03-11 Mer timmer i skogen 

Kan du öka diametern på det virke du avverkar med några centimeter går en större andel 

som timmer. Det innebär större klirr i kassan! Björn Johansson, VD på Moelven, är som 

utlovat tillbaka från Norgeresan och berättar om hur man får skogen att växa som gräs! Deras 

nyutkomna Timmerboken sammanfattar praktiska erfarenheter och resultat från 

skogsforskningen. Alla deltagare fick var sin bok. 
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2015-04-23 Skogsskötsel med Bo Karlsson, Skogforsk,  

Hur ska man tänka när det handlar om just tillväxt och klimatanpassning. Finns det nya 

trädslag att pröva? Kan man föryngra effektivare? Har lövskogsbruk, snabbväxande 

ordinärlöv och ädellöv framtiden för sig? Och hur kan man utnyttja nischerna – och till 

exempel odla masurbjörk. 

2015-11-04 Skatter - hur kan jag påverka mitt deklarerade resultat? 

Jens Agensjö på Areal förklarade mycket pedagogiskt hur man förfar med + och – i rörelsen 

så att skatteplaneringen underlättas.  När intäkterna kommer kanske vart 10e år, som inte är 

ovanligt i skogsbruket, så behöver också pengarna kunna läggas undan till kommande år. 

2015-11-11 Mina Sidor med Frida Pihl, Skogsstyrelsen 

Frida visade hur vi enkelt kan ta del av den information och dataverktyg som skogsstyrelsen 

tillhandahåller gratis till alla skogsägare i Sverige.  Här finns information att fördjupa sig i 

under rubrikerna:  Äga skog, Sköta skog, Skador på skog, Bevara skog, Karttjänster, Böcker & 

broschyrer, Skogseko, Stöd och bidrag, Försöksportal och Nyhetsbrev. Kvällen hade fokus på 

kartdelen där vi lärde oss hur vi kan gå in och titta på vår egen skog. Ladda ner kartor. 

beräkna grundytor, se vattenflöden, satellitbilder eller flygfoton m.m.  

  

2015-12-01 Julfest 

Postmuséet i Gamla stan, Lilla Nygatan 6. Spillkråkan hälsade alla sina medlemmar 

välkomna på ett huvudsakligen vegetariskt julbord. 

 

Örebrostammen 

23 mars Förnybar energi från skogen och näringen i retur. 

Daniel Glimtoft från Svensk Skogsgödsling AB  ledde kursen som gav oss omfattande 

kunskaper om allt som rör grothantering. Frågor som behandlades var: Varför bioenergi? 

Olika tekniska lösningar för grothantering (flisning, transport och kvalitetsaspekter) . 

Näringsbalanser – olika aspekter på uttag av biomassa. Askans väg till skogen. Biologisk 

mångfald (påverkan av grotuttag och kompensationsåtgärder). Till sist Skogsstyrelsens 

rekommendationer. 

3 oktober – Skogskurs på gården Hällegöl - ”Skog, vatten och diken”. 

Skogsdag hos  Spillkråkemedlemmarna Christina och Madelaine Gullberg. Temat för dagen 

var” Skog Vatten och Diken” samt information om stöd och bidrag år 2016 och E-tjänster 

som Skogsstyrelsen tillhandahåller. Vi träffades på Familjen Gullbergs gård Hällegöl där vi 

generöst togs emot med både förmiddagskaffe och lunch.  Monica Pettersson från 

Skogstyrelsen i  Örebro  ledde dagens kurs. Vi studerade vattnets väg i landskapet och blev 

bla uppmärksammade på vikten av att underhålla och sköta våra skogsdiken. 

30 november-Julsammankomst med kurs 

Vi träffades på Sverkesta gård för en julsammankomst. Kvällen inleddes med Anders 

Fredriksson från Svenska  Jägarförbundet som gav oss omfattande kunskaper om allt som 

rör vildsvin. Informationen rörde allt från vildsvinens livscykel till beteende. Vidare hur vi  

hanterar vildsvinen i våra skogar och marker samt vikten av att jaga vid rätt tid och på rätt 

sätt. Kvällen avslutades med ett härligt julbord och livliga diskussioner. 
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Dalastammen 
Siljansfors försökspark den 24 juni 2015 

Eva Åkerlund planerade en mycket trevlig och uppskattad dag för Spillkråkor i  Dalarna. 

Christer Karlsson, Försöksparkschef Sveriges lantbruksuniversitet, Swedish University of 

Agricultural Sciences  Siljansfors försökspark, guidade oss under dagen då vi besökte olika 

planteringar, tittade på områden med naturlig föryngring och blädning. Vi besökte även ett 

försöksområde med olika trädslag som tall, gran, björk och lärk.  

 Torsdagen den 10 december Rotary Orsa 

Föreläsning om Spillkråkans verksamhet och syfte belystes på Rotarys veckomöte i Orsa. 

Skillnader och likheter mellan skogsbruk i Sverige och Tyskland togs även upp. Mötet 

avslutades med en livlig diskussion om hållbart skogsbruk. 

Norrlandsstammen 

Beverly Bjerke och Kerstin Grahnén medverkade på SkogsNolia (se ovan). 

 

 


