
   

 

 
Kråkröret nr 2:2017 den 23 juni 

 

 

Årsmötet - Kerstin Dafnäs är nyvald ordförande och Berith 
Wikström som avgått blev Hedersspillkråka … 
 
  

 

 
Stort tack Berith som varit 
ordförande i flera år och drivit 
föreningen med enormt 
engagemang och kunnande... 
…… å välkommen Kerstin! (PS. 
Har du förresten läst skogsartikeln 
med Kerstin i Dagens Industri? ) 
 

 
 
Årets gästtalare vid årsmötet - Anna Schyman 
 

 
Styrelsemedlemmarna Margaretha, Karin, Gabrielle, Kerstin (ordf), Lena och Katarina 
tillsammans med föreläsaren Anna Schyman (3e person från höger) 
 
Spillkråkan Anna Schyman berättade under rubriken 
“Jämställdhet - hur vi skapar mångfald i skogen” om sin uppsats 
inom Skogskandidatprogrammet i Växjö, där Anna undersökt 
vad Spillkråkans arbete betyder för medlemmarna ur ett 

 



   

 

jämställdhetsperspektiv.  Annas insiktsfulla och underhållande 
föredrag rönte stor uppskattning bland åhörarna.  Glädjande nog 
tycker 67% av spillkråkorna  att föreningen ger tillräcklig 
motivation för att man själv ska kunna stärka sin position som 
kvinna inom skogsnäringen. Vi önskar Anna stort lycka till i den 
fortsatta skogs-karriären och hälsar välkommen till Spillkråkans 
genus-grupp! 
 
Spillkråkeresa till Sörmland 
 
Årets resa går av stapeln fredag 29/9 (kvällen)-söndag 1/10 till 
ÖsterMalma, Nyköping och skog i Sörmland. Vi startar på fredag 
kväll kl 18 och hoppas att även du som arbetar har möjlighet att 
delta. Punkter i programmet är bl.a: 
-hur man hanterar vilt i skogen och minskar skogsskador med 
Rolf Pettersson 
-skogens vatten med Spillkråkan Camilla Logarn 
-besök i fält med plantspecialist Per-Olof Pettersson. 
 
Inbjudan till resan har mejlats ut. Välkommen med din anmälan 
och ev frågor om resan senast 31 augusti till mona@nyberg.com. 
 
 

Röjsåg- och motorsågskurs blev väldigt lyckad… 
… och resulterade även i en artikel i Norra Skåne 
 

 



Den 5-7 maj samlades 11 spillkråkor hos Katarina Brunnström på 
Skeinge Säteri för Röjsåg- och motorsågskurs. Instruktörer och tillika 
Spillkråkor var Mathilda Clausén Wingårdh och Camilla Logarn.  Både 
teori och praktik ingick; från säkerhetsaspekter, lyfta på locket på 
motorsågen och se vad som fanns och skulle underhållas därunder, 
kunna byta och fila kedja och klinga, till att såga trissor och göra 
instick. -Jätteroligt! -Jag lärde mig jättemycket! – Gav mersmak! var 
några omdömen från nöjda kursdeltagare. Stort tack till Mathilda och 
Camilla för utbildningen, Katarina för logi, markservice och 
tillsammans med Eivor väldigt god mat! 

Sommarhälsning från ordföranden 

Sommaren är äntligen här och många av oss utbor får möjlighet att 
tillbringa mer tid på våra skogsfastigheter och praktisera de lärdomar vi 
fått med oss från vårens Spillkråke-evenemang. För min egen del är det 
motorsågen jag blivit vän med efter röj- och motorsågskursen i Skåne. 
Jag kan varmt rekommendera den till alla medlemmar, oavsett tidigare 
erfarenhet. Våra stammar har spännande program planerade inför 
hösten och för medlemmar i Stockholmsregionen finns det fortfarande 
platser kvar på grundkursen i skogsbruk, som startar i slutet av augusti. 
Jag vill också slå ett extra slag för vår resa till Södermanland i 
månadsskiftet september/oktober. I år är den schemalagd över en helg, 
för att också passa alla yrkesarbetande. 

Glad midsommar alla Spillkråkor! 

Om oss 
Spillkråkan finns på facebook och på www.spillkrakan.se 
och vill:
- stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen,
- öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk
- bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte

http://www.facebook.com/Spillkrakan?fref=ts
http://www.spillkrakan.se/

