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T.f. ordförande har ordet 
Vilket fantastiskt innehållsrikt år vi har haft 2016. En ny stam Mälarstam har bildats. De har 
kommit igång och redan haft flera välbesökta aktiviteter. Östgötastammen har arrangerat 
den första Grundkursen utanför Stockholm. Västerbottenstammen har tagit emot alla som 
hade möjlighet på vår spännande årliga resa. Vi har haft vårt första websända program så att 
även de medlemmar som bor en bit iväg kunnat ta del av vårt utbud. Vi har en ny hemsida. 
Allt detta och mycket mer som redovisas i verksamhetsberättelsen leder mot Spillkråkans 
mål: 
 

● 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 
 
Den nya organisationen som antogs av förra årsmötet har under 2016 haft sitt första år. Med 
tillkomsten av den nya Mälarstammen som ansvarar för lokala aktiviteter i 
Stockholmsområdet har styrelsen kunnat renodla sitt fokus på nationella frågor. Styrelsen 
har fortsatt att hantera evenemangs- och utbildningsfrågor tills den nya Utbildnings- och 
evenemangsgruppen är på plats. 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning och ansvarsfördelning:  Berith 
Wikström, ordförande och ansvarig för Facebook. Gabrielle Barnekow har varit tf 
ordförande, kassör och ansvarat för medlemsregistreringen. Mona Nyberg har varit 
sekreterare och utbildningsansvarig och Anna Lena Carlsson har ansvarat för hemsidan och 
Kråkröret. Lena Olausson har uppgraderat medlemsregistret och tillsammans med Anna 
Lena ansvarat för migrationen till den nya hemsidan. Kerstin Dafnäs har hållit i 
medlemsvärvningsaktiviteter och tillsammans med Karin Linander ansvarat för 
marknadsföring/extern kommunikation. Karin har också koordinerat påverkansarbetet. 
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Katarina Brunnström har ansvarat för marknadsföringsmaterial. Katarina är dessutom 
stamansvarig i Skånestammen och representerar därmed en länk mellan stammar och 
styrelsen i båda riktningarna. Margaretha Eriksson har varit aktiv i användandet av 
webseminarier. 
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 tog Kärstin Nilsson-Björk och Ann Gardulf fram förslaget till omorganisering av 
Spillkråkan som antogs på förra årsmötet i april 2016.  Ann Gardulf har även utarbetat ett 
förslag på policydokument vad gäller sponsring som styrelsen antagit 2016. 
 
Antal styrelsemöten har uppgått till 12 ordinarie möten och ett extramöte.  
24 januari 2016 Styrelsekonferens med planering, diskussion och arbetsuppföljning  
17-18 oktober Stamordförandemöte med styrelserepresentant ägde rum i Dalarna 

Aktiviteter för medlemmar 
Antal medlemmar vid årsskiftet är 384 jämfört med 363 medlemmar vid förra årsskiftet. 
Under andra halvåret pågick en medlemsvärvartävling, som lanserades i anslutning till den 
nya hemsidan. Av årets 44 nya medlemmar har 16 värvats av Spillkråkor under tävlingen. 
Vinnarna tillkännages vid årsmötet i april 2017. 
Spillkråkans hemsida www.spillkrakan.se är en viktig informationskanal för befintliga 
medlemmar och omvärlden. En ny hemsida lanserades i april 2016. Två nummer av 
nyhetsbrevet Kråkröret skickades ut till medlemmarna. 
Stammarnas redovisningar som följer längre ner ger en bra och bred bild på den aktiva 
kunskapsutvecklingen och erfarenhetsutbytet som pågår i Spillkråkans breda nätverk.  

Årsmötet 
Den 17 april 2016 hölls Spillkråkans årsmöte på Östermalmsföreningsråd, Vallhallavägen 
148 i Stockholm.  
Årsmötet inleddes med att vår gästtalare Pär Lärkeryd, VD för norra Skogsägarna berättade 
om Norra Skogsägarnas jämställdhets arbete. Ett arbete som uppmärksammats och blivit 
prisbelönat på Stora Styrelsedagen i Umeå 2014 samt ett jämställdhetspris av Sveriges 
KvinnoLobby i Malmö 2016.  
Pär var en mycket engagerad gästtalare. Han uppskattar att ha hälften kvinnor i sin 
organisation. Pär menar att kvinnor ser på saker och ting med andra ögon och det behöver 
den traditionellt manliga skogsnäringen. En arbetsplats så väl som en organisation som 
Norra Skogsägarna stimuleras av att kvinnor och män arbetar tillsammans menar han och 
siktar på målet att nå 50% kvinnor och 50% män i Norra skogsägarna.  
Efter förtäringen med fika och landgång startade årsmötets förhandlingar. Årsmötet hade 
förutom de vanliga punkterna också att ta ställning till en ny organisation för Spillkråkan, en 
Stockholmsstam och förändringar i stadgan utifrån dessa två beslut. Alla punkter var väl 
förberedda och föredrogs på ett bra och tydligt sätt vilket underlättade för var och en att ta 
ställning inför beslut. Årsmötet beslutade att anta en ny organisation samt att inrätta en 
Mälarstam. 
Stämningen under hela årsmötet var öppen, engagerande, glad och trivsam. 
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Västerbottenresan  

 
12-14 augusti reste 28 spillkråkor till vackra Västerbotten för fyra dagars studiebesök. Vid 
SLU Skogshögskolan berättade docent Gun Lidestav om aktuell forskning om kvinnor som 
de nya skogsägarna i ett europeiskt perspektiv. Researrangörerna Beverly Bjerke och Kerstin 
Grahnén bjöd in till sina skogsfastigheter, där gruppen tittade på avverkning på gammal 
tallmo, gallringar, alternativ till markberedning och olika metoder att bekämpa 
skadeangrepp. Röjningsentreprenören och Spillkråkan Sara Wikman presenterade sin 
verksamhet och Inger Hellman berättade om rennäringen, samisk kultur och hur skogsägare 
och renägare kan samverka.  
Gruppen hann även med ett härligt besök på Arboretum i Baggböle, glassprovning hos 
Glassbonden och en visit till Vindelforsarna vid Vindeln i tjärdrottningen Ingegerd 
Levanders spår. Stort tack till Sara Nilsson, Kerstin Grahnén och Beverly Bjerke för ett 
mycket uppskattat arrangemang! 

Spillkråkans påverkansarbete 
Den 19 maj var Spillkråkan tillsammans med nio andra intressenter inbjudna att träffa 
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och det nationella skogsprogrammets sekretariat på en 
speed-dejting. Syftet var att ge inspel till den pågående dialogen i arbetet med att ta fram det 
nationella skogsprogrammet. 

Vid mötet lyfte Spillkråkan fram hur viktiga de 
kvinnliga nätverken är för att stärka kvinnor i sitt 
skogsbruk genom att bygga kompetens och ge 
varandra råg i ryggen. Forskning visar ju tyvärr att 
kvinnliga skogsägare har låg tilltro till sin egen 
kompetens som skogsbrukare. Vi föreslog därför 
att man inom ramen för programmet ska stötta de 
kvinnliga nätverken genom att tillsätta medel så 
att nätverken kan  

Kerstin Dafnäs, Lena Olausson, Berith Wikström, Spillkråkorna. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet. 
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träffas årligen för att utveckla sina verksamheter. Vi delade även med oss av den forskning vi 
använt oss av till den tjänsteman som är ansvarig för genusperspektivet i skogen. 

 
Resultatet av mötet är att arbetsgrupp 1 inom nationellt skogsprogram i sin 
underlagsrapport lagt ett åtgärdsförslag helt i linje med våra rekommendationer, där man 
föreslår att Skogsstyrelsen ges uppdraget att stödja arrangerandet av en årlig samlande 
nätverksträff för skogsägande kvinnor (se ovan). 

 
Gabrielle Barnekow har under 2016 representerat Spillkråkan vid ett flertal externa 
arrangemang. och var bl a med på en dag under Skogsnäringsveckan som år 2016 gick i 
bioekonomins tecken. Flera Spillkråkor deltog vid denna stimulerande träff.  
Gabrielle och Anna Lena Carlsson var med på ett seminarium som arrangerades av Future 
Forests och hade rubrik: Biologisk mångfald i framtidens skog – nya strategier för att 
kombinera naturvård och skogsproduktion. Ett spännande möte mellan flera discipliner och 
med livliga debatter. Future Forest är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som startade 
2009. 
 
I maj 2016 ordnade ett par riksdagsmän och Föreningen Skogen en träff i Riksdagshuset. Det 
var rundvandring, föredrag och sedan paneldebatt runt ett antal ämnen, skogspolitik, 
naturvård, skogsskötsel, älgstammens storlek, ekosystem, förädling av trävaror, utbildning, 
EU-regler. 

Spillkråkan i media 
Det är glädjande att Spillkråkan och våra medlemmar fortsätter att få en bra exponering i 
pressen. Bl a har tidningarna Skogen och Södra skrivit om föreningen, liksom web-baserade 
publikationer som skogen.se och fokusskogsbruk.se. Artiklar om enskilda spillkråkor har 
också bidragit till att sprida information om skogsbrukande kvinnor.  
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Under 2016 har styrelsen börjat arbeta aktivt med PR genom att ta fram press-releaser om 
genomförda aktiviteter, såsom årets Västerbotten-resa som publicerades på skogen.se. En 
färdig mall för press-releaser är framtagen som stöd. Dessutom anslås kommande aktiviteter 
i kalendarierna hos skogssverige.se och skogen.se, vilket gett en ökad spridning av 
information om vår verksamhet. Skogsstyrelsen har också publicerat information om 
Spillkråkan på sin hemsida.  

Spillkråkans egen hemsida www.spillkrakan.se är en viktig informationskanal för befintliga 
medlemmar och omvärlden. Den nya hemsida lanserades i april 2016 och har sedan dess 
haft 2500 besökare. Anna Lena Carlsson och Lena Olausson har drivit implementationen, 
som förutom en aktuell och attraktiv layout även inkluderat flytt till en modernare plattform 
och fortsatt support för alla uppdateringar. Styrelsens dokumentarkiv har även flyttats till 
DropBox, vilket gör att styrelsen nu kommer åt gemensamma arbetsdokument på ett 
smidigare sätt.  

Spillkråkans facebook-sida som funnits i fyra år har 274 gilla-markeringar och vi ser att nya 
poster får stor räckvidd. 

Spillkråkans jämställdhetsarbete  
Egentligen är all Spillkråkans verksamhet jämställdhetsarbete. All vår verksamhet har som 
mål att stärka kvinnor i sin skogsverksamhet. Efter Spillkråkans arbete med 
framtidsdokumentet 2015 bildades en grupp med fokus på genusperspektivet i 
skogsnäringen  Under året startade gruppen upp arbetet, men gruppen i dess dåvarande 
sammansättning upplöstes och en ny konstellation håller på att bildas. Parallellt med detta 
arbetar en statistikgrupp med att få fram statistik runt kvinnligt skogsägande och hållbart 
skogsbruk. 

Spillkråkan och omvärlden 
Inför mötet med sekretariatet för ett nationellt skogsprogram, se ovan, kontaktade 
Spillkråkan övriga nätverk för att undersöka om det fanns ett önskemål om samarbete inom 
Sverige. Det är främst inom utbildning/medlemsaktiviteter som nätverken efterfrågar ett 
idéutbyte sinsemellan, vilket blev utgångspunkten för det förslag som lämnades till 
sekretariatet och landsbygdsministern. 

Under året har Spillkråkan också uppvaktat jubilerande nätverk, Grenverket i Blekinge som 
firade 25-årsjubileum och norska Kvinner i skogsbruket som fyllde 30 år. 
 
Många av de aktiviteter som Spillkråkans stammarnas organiserar kan genomföras tack vare 
andra aktörers bidrag av personal och lokaler. För att ge våra organisatörer en handfast 
vägledning runt samarbeten med andra aktörer har Ann Gardulf på styrelsens uppdrag 
utarbetat en policy för sponsring, som implementerades i oktober. 
 
Spillkråkan har även varit föremål för en uppsats inom Skogskandidatprogrammet i Växjö. 
Det är Anna Schyman som i uppsatsen "Motivation av kvinnor för ökad jämställdhet i 
skogen" undersökt om Spillkråkans arbete har positiv påverkan på kvinnliga skogsägares 
genus-självkänsla, självförtroende och ambition att ta mer plats och få större inflytande i den 
skogliga sektorn. Glädjande svarar 67% av medlemmarna att Spillkråkan motiverar 
medlemmen tillräckligt för att själv kunna stärka sin position som kvinna inom 
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skogsnäringen. Anna ger också sina egna rekommendationer för föreningens utveckling och 
vi tackar Anna för hennes fina arbete. 

Utbildningar  
Grundkursen genomförs med Skogsstyrelsen i Stockholm och skulle ha startat i mars/april 
2016 men det var för få deltagare anmälda och kursen ställdes därför in. Minimum för start 
är 15 deltagare. Däremot har en grundkurs för första gången genomförts av 
Östgötastammen. 
Repetitionskursen - är en ny kursform som startades på försök då Spillkråkor som gått 
grundkursen kände behov av att få en repetition innan de gick vidare till fortsättningskursen. 
Repetitionskursen genomfördes vid tre tillfällen i september 2016, varav en heldag på Ladvik 
där teori som repeterats fick praktisk tillämpning. 
Utvärderingen visar att denna kursform var mycket bra. En kursdeltagare sa- ”Efter 
grundkursen har man fått ett hum om sin skog, på repetitionskursen förstår man vad man 
lärde sig på grundkursen”. 10 deltagare 
Fortsättningskursen förändrades efter önskemål från deltagarna och repetitionskursens 
erfarenhet med fler timmar utomhus i skogen. Kursen omfattade nu 16 h i stället för 14 h. 
Kursen genomfördes i oktober med teori 2 h, 2 heldagar utomhus på Ladvik och en 
avslutning kväll 2 h. ”Man är då aktivare och får praktiskt tillämpa kursmomenten ute i 
skogen. Det bästa sättet att lära sig ” sa en deltagare.  8 deltagare 
Styrelsen godkände denna förändring av fortsättningskursen som anses som en utveckling av 
utbildningsplanen.  
 
Web-seminarier , så kallat Webinarium, har genomförts vid tre tillfällen under 2016. 
Denna form av seminarier gör att Spillkråkor på olika platser i landet kan delta vid samma 
tillfälle. Härligt med ny teknik som gynnar oss. 
9 nov Att sälja virke / Webinarium Umeå med Sara Nilsson   ca 40 deltagare 
15 nov  Skogen idag och  i framtiden – Webinarium Umeå med Magnus Matisons Bio Fuel 
             Region 
24 nov Kulturlämningar i skogen- Webinarium Skellefteå med Göran Andersson och 

AnnKristin Unader, Skogsstyrelsen. 
 
Vanliga seminarier och programkvällar med olika teman har ägt rum på många platser, 
med eller i samverkan med Spillkråkan, centralt eller lokalt i stammarna. Styrelsen kan 
glädjande notera att det pågår kunskapsutbyte och lärande i hela landet.  
Läs mer under stammarnas redovisningar. 

Mässor och konferenser  
På Familjeskogsdagen den 24 september på travbanan i Tingsryd var Spillkråkan, 
Skånestammen, representerad av Katarina Brunnström och Gabrielle Barnekow som delade 
ut broschyrer, berättade om vår verksamhet och hade många trevliga möten med 
skogskvinnor och andra besökare. Mässan anordnades av Södra, Tingsrydstravet och 
Småsågarna. 
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Spillkråkans stammar 

Skånestammen 
13 jan Familjerättsjuridik: ”Livet, kärleken och döden”  
LRF konsult i Kristianstad Johanna Arvidsson och Margareta Månsson.  

 
24 april Blandskogsskötsel, ekodling, 
prov på kontinutetsgranskog och visning 
av framställning av specialgolv från traktens 
ekar. Lennart Bosrup, Glimåkra.  
 
 
 
 
 
 

26 april Skulptering med motorsåg för medlemmar som har motorsågsskörkort.  
Handledare Matilda Clausén.  
 
2 juni Inbjudan av Hushållningssällskapet att deltaga i Poppeldag hos Skogforsk, 
Ekebo, Svalöv  
 
10 sep Viltanpassat skogsbruk.  
Hur kombinera produktion, viltfoder, naturvård och biologisk mångfald i balans. Magnus 
Strandberg Viltförvaltare på Skogssällsakapet. Plats: Almås, Älmhult.  
 
17 okt Nya forskningsrön kring rotröta, askskottsjuka mm.  
Prof Jonas Rönnberg vid SLU i Alnarp.  
 
23 nov Skånes Skogs & Betesvårdsförening inbjöd till en dag på Skogsstyrelsens 
kursgård på Ullstorp där vi fördjupade oss i och lärde oss tolka bilder från ”Mina sidor”. Vi 
fick lära oss se sådana fornlämningar som man inte kan se i terrängen, men väl på 
satellitbilder. Vi fick också se en drönare i aktion och bilder hur man kan överblicka sin skog 
på några minuter.  
 
11 dec Julbord Rådhuskällaren Malmö 

Östgötastammen 
Måndag 1 februari 18.00 var årets första Spillkråketräff för Östgötastammen. Vi träffade 
jurist Marie Kuronen-Lund, på Länsförsäkringar i Linköping. Hennes föreläsning hade fokus 
på familjerätt, dvs. arv, testamente, enskild egendom, samboförhållande, giftemål, 
generationsväxling och dödsfall. Antal deltagare: 23 personer  
 
Under våren har Östgötastammen arrangerat grundkurs i skogskunskap för första 
gången.  Lärare var Henrik Reinius, Vretagymnasiet. Kursen var mycket uppskattad och 
samtliga deltagare hoppas på en fortsättningskurs 2017. Antal deltagare: 15  
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Lördag 28/5 kl.9.00 är vi välkomna till Dag och Lena på Braxstad gård, på 
skogsexkursion. Exkursionens fokus ligger på föryngring, val av trädslag, röjning och 
ekonomi. Antal deltagare: 24 

 
Lördag 27 augusti 9.30 fick vi möjlighetet att få 
information om hur EONs infrastrukturprojekt/ 
lufteldning från Vimmerby till Kisa, via Horn påverkar 
och påverkat den enskilde markägaren, en process som 
pågått i 8 år. Monica Johansson gav oss många 
tänkvärda tips och tankar om vi själva skulle bli 
berörda av någon form av intrångsärende på våra 
marker. Lotta Rockler guida oss runt i deras 
ombyggda grisstall som numera inhyser 
champinjonodling i stora format. Antal deltagare: 15 

Besöket uppmärksammades i pressen, här Katla Kindestam-Nilson på bild 
 
20 Oktober Besök på Areal – fastighetsförmedling , rådgivning inom jord-och 
skogsbruk. Hur värderas en fastighet? Vad ska jag som fastighetsägare tänka på vid 
försäljning kontra köp av fastighet? Kan jag som fastighetsägare påverka värdet på min 
fastighet? Antal deltagare: 16 
 
Torsdag 1 december, Julbord på Mjellerumsgården, Valla, Linköping. En upplevelse 
i 1700-tals miljö. Jägmästare Marja Gustafsson berättar om sitt 20-åriga samverkansprojekt 
mellan Sverige, Finland, Estland och Lettland. Antal deltagare: 26 

Mälarstammen 
7  Spill-in, ”Drop In” träffar, Grand Hotell i Stockholm, första torsdagen var månad då det 
inte varit helgdag eller sommaruppehåll. 

Programkvällar i Stockholm 

26 januari, Nordea med familjerätt, testamente som ämne 35 deltagare 
 
9 februari, Skogsstyrelsen, Heureka ett digitalt planeringsredskap  30 deltagare 
 
14 mars, SCA, Skogsvinge ett digitalt planeringsredskap 20 deltagare  
  
26 oktober, Kunskap direkt Matz Hanners, skoglig doktor, redaktör m.m. 22 deltagare 
Räkna din skog med skogskunskap, digitalt planeringsredskap  
 
9 november Att sälja virke Sara Nilsson, Spillkråka i Norrland, delade med sig av sina 
erfarenheter och tips vid virkesförsäljning. Hon bedriver eget skogsbruk men gör också 
virkesförsäljningar åt kunder. Seminariet ägde rum i Stockholm men videosändes också så 
att så många som möjligt kunde delta.  
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Studieresor 

 
 
29 april Besök i brandhärjad skog i 
Västmanland och besök på skogsindustri  

35 deltagare 
 
Allt är svart, naket och bränt.  
Enstaka brandnävor stack upp sina ljusgröna 

stjälkar. Brandområdet var hela 14 000 ha 
.stort 

 
 
 

13 maj Studiebesök i Tyresta Nationalpark i Stockholms Län 16 deltagare 
20 år efter den stora skogsbranden ser man att grönskan och skogen börjar komma tillbaka 
 
7 december Julbord på restaurang Mårten Totzig, Gl:a Stan.               50 deltagare 
Ett prisvärt julbord med god och aptitlig mat, trevlig atmosfär och glad stämning  
 

Örebrostammen 
11 februari LRF-konsult i Lindesberg 
Spillkråkan och kontorschefen för LRF konsult i Lindesberg, Helena Löthgren hade inbjudit 
oss till en kväll med temat Intrång och skattefrågor. Olika exempel på intrång behandlades 
och det är viktigt att komma ihåg att den enskilde skogsägaren har rätt till juridisk hjälp utan 
kostnad. Under rubriken skattefrågor diskuterades ev upphörande av skogskonto och vad 
som kan komma istället. Kvällen avslutades med livliga diskussioner kring ett mycket 
aktuellt ämne, nämligen avslag på avverkningsanmälan pga djur eller växter som skall 
skyddas. 
 
17 maj Grimsö Studiebesök på Grimsö Viltforskningsstation och 
Viltskadecentrum 
Vi fick först en presentation av verksamheten på Grimsö. Därefter fick vi ta del av olika 
forskningsresultat bl.a. om fästingar och rådjur. Rådjur får inte borrelia och därför kan inte 
heller människor smittas med borrelia från fästingar som kommer från rådjur. På begäran 
fick vi även en genomgång av de olika vargreviren i närområdet. 
 
1 oktober Skogsdag i medlemsskog 
Vi samlades hemma hos Marianne Björklund på Vrålinge gård. Inte bara Örebrostammen 
utan också tillresande från Stockholm, Södermanland och Östergötland. Under ledning av 
Johnny Åkerlund fd. förvaltare av Skogsällskapets skogar studerade vi bl.a. röjningar och 
gallringar som följdes av olika diskussioner och frågeställningar. Dagen avslutades med en 
härlig lunch och livliga diskussioner. Alltigenom en välplanerad och lärorik dag. 
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SPILLKRÅKAN Verksamhetsberättelse 2016 
Intresseförening för  
kvinnliga skogsägare 

 

Dalastammen 
Dalastammen genomförde under året i samarbete med Handelsbanken Uppsala ett 
frukostmöte tisdagen den 13 september. 
Åsa Willen Ansvarig för Jord och skog på handelsbanken berättade om marknadsläget för 
skogsbruk och Charlotta Palm lyfte olika juridiska frågor. Ingrid Talu berättade om nätverket 
Spillkråkornas verksamhet lokalt, nationell och internationellt. Det blev ett mycket trevligt 
möte för kvinnliga skogsägare där några även blev medlemmar i Spillkråkorna. 
 
I oktober träffades stamansvariga i Spillkråkan i Hjulbäck, Dalarna, hos Eva 
Åkerlund.  
John Mattsson, fd virkesuppköpare för Wedaskog, gav en historisk exposé av sina 
erfarenheter av arbete i skogen alltsedan början på 1950-talet. Karin Byström, jägmästare, 
deltog i ett frukostmöte där hon redogjorde för Skogsstyrelsens nuvarande policy vad gäller 
privat skogsägande. Gruppen hann också med att lägga upp planer för stamansvariga och 
närmsta framtiden.  
 
Under året har även kontakter tagits med Skogsstyrelsen Mora för planering av aktiviteter. 

Västerbottenstammen 
Skogskväll för kvinnor den 8 juni, Tomteboskogen, Umeå  
Syftet var att locka och engagera kvinnor att bli mer aktiva i sitt brukande samtidigt som vi 
vill visa att skogen är en bransch för kvinnor och vände sig till skogsägande kvinnor i Umeå 
kommun. Kvällen var ett samarrangemang mellan Skogsstyrelsen, Norra skogsägarna, SCA, 
Martinsons, Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen, Husqvarna i Västerbotten, 
Jägareförbundet Västerbotten, Spillkråkan, Vimek, Liljaskolan, Naturbruksgymnasiet 
Burträsk och Umeå kommun. Trots ruskigt väder med regn och blåst samlades ett hundratal 
intresserade kvinnor  
 
Västerbottensresan 11-14 augusti 2016 
Ett 30-tal Spillkråkor deltog på resan, se ovan. Program se på Spillkråkans interna web.  
 
Skogen idag och i framtiden den 15 november  
På SLU i Umeå, på LRF, Franzéngatan i Stockholm eller via webben hemma i våra hem, tog 
vi del av en föreläsning av Magnus Matisons om skogen idag och i framtiden. Vi fick även få 
en kort information av LRF.  
 
Kulturlämningar i Skogen den 24 november 
Vems minnen är värda att bevara - och hur? Ett webinarium som handlade om hur vi med 
hjälp av Mina sidor/Skogens pärlor kan hitta både kända och okända kultur- och 
fornlämningar. I samarbete med Skogsstyrelsen i Skellefteå.  
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