
   

 

 
Kråkröret nr 3:2017 den 24 oktober 

 

 

Spillkråkan har blivit involverade i två intressanta projekt… 
 
… för ökad jämställdhet och mångfald i det nordiska 
skogsbruket 
Den gröna omställningen kommer att kräva innovation och nytänk inom 
skogsbruket. För det krävs en mångfald av kunskap och erfarenheter i en 
näring som hittills varit mansdominerad. Detta projekt syftar till att 
engagera fler kvinnor och unga i en framtid inom skogsbruket. 
Organisationerna Kvinner i Skogbruket i Norge, Spillkråkan i Sverige och 
skogforskningsinstitutet Skògræktin på Island är alla verksamma inom 
skogsbruket. Tillsammans med Stiftelsen KUN, som arbetar för 
jämställdhet, inkludering och mångfald, görs under 2017 en förstudie 
med målsättning att organisera ett större nordiskt arrangemang under 
2018. 
NIKK, nordiska ministerrådets organ för kunskap om jämställdhet, har 
beviljat förstudien medel, läs mer här. 
 
… och ”Bekämpning av skogsskador i Mellannorrland – 
BESKA”. 
Målet är att stärka skogsbruket i regionen genom att minska risken för 
skogsskador, och att resultaten ger nya produkter och tjänster för företag. 
Mittuniversitetet tillsammans med framförallt skogsbolag/skogsföretag 
och Skogsstyrelsen ska:  
-utveckla effektiv metodik för övervakning av skadeinsekter 
-utveckla metodik för att skydda utsatta skogskanter i samband med 
utbrott av skadeinsekter, 
-utveckla metoder och produkter för att skydda plantor mot sorkskador 
samt ungtallskog mot älgbete. Spillkråkan deltar i referensgrupp, ej 
igångsatt ännu.  
 
Mer information om dessa kommer! 
 
 
 
 
 
 
 
     Forts……… 
 
  

http://www.nikk.no/en-likestilt-og-mangfoldig-skogbruksnaering-i-norden/


   

 

 

Vår hedersspillkråka Camilla Logarn har fått fint pris av 
föreningen Skogen! 

 
 
 

Motiveringen till Silverkvisten löd ” – Med 
en aldrig sinande entusiasm inspirerar hon 
andra skogsägare att utbilda sig. Och det gör 
hon såväl i sin roll som instruktör i Säker 
Skog som cirkelledare i Skogens Vatten och 
andra studiekampanjer ”.  Camilla är 
ordförande i Tingsryd-Linneryd 
skogsbruksområde och ”en skogsbrukets 
eldsjäl”.  
Stort grattis Camilla vi är så imponerade av 
ditt driv och kunskap!  

Spillkråkeresan till Sörmland 
 

 
 
Ett 30-tal Spillkråkor deltog i årets höstresa till ÖsterMalma, Nyköping 
och skog i Sörmland den 29/9 -1/10. Stefan Bleckert och Rolf Pettersson 
guidade på temat viltvård och hållbart skogsbruk: evighetsträd, 
kantzoner, viltvatten. Camilla Logarn flyttade blicken från skogens träd 
till skogens vatten och berättade om vattenvård och blå målklassning. 
Per-Olof Pettersson demonstrerade planteringar av ovanliga trädslag, 
som sibirisk valnöt. Efter en helg med god mat, trevligt umgänge samt 
mycket kunniga och inspirerande ciceroner flaxade Spillkråkorna hem 
med huvudet fullt av nya idéer.  
 
 
 

 



   

 

Östgötastammen på fortsättningskurs i skogskunskap… 
 

 

 

Under hösten har 19 
intresserade och 
engagerade spillkråkor i 
Östgötastammen gått 
fortsättningskurs i 
skogskunskap. I våras 
gick flertalet grundkursen 
med kursledaren Henrik 
Renius, lärare på 
Vretaskolans 
skogsprogram. Efter 
vårens träffar kände alla 
deltagare behov av att lära 
sig mer. Bilderna är från 
exkursion på Erika 
Sjödings skogsfastighet i 
Valdemarsvikstrakten 
med fokus på bl.a. 
skogsbruksplan, val av 
trädslag vid plantering 
och röjning.  

 
… å Skånestammen på besök på Nyrups Naturhotell 
 

 



   

 

Skånestammen hade en träff hos Spillkråka Cecilia Timner och Camilla 
Jönsson den sista augusti. De visade upp fantastiska Nyrups Naturhotell 
beläget i Nyrup strax utanför Höör i Skåne. Vilket arbete de lagt ner, men 
resultatet talar för sig själv. Magiska mongoliska yllehyddor mitt ute i en 
tyst underbar bokskog! 

 
Missa inte att se över dina servitut senast december 2018 
  
Förnyelselagen som kom 2013 innebär att vissa typer av rättigheter som 
är mer än 50 år gamla tas bort ur fastighetsregistret efter 2018 om ingen 
begärt att de ska stå kvar. Rättighet som innebär att en fastighet eller 
privat person får använda någon annans mark genom så kallade servitut 
och nyttjanderätter. 
 
Inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätt och avkomsträtt som har 
beviljats före 1 juli 1968 kommer efter 2018 års slut att tas bort från det 
officiella Fastighetsregistret, av Lantmäteriet, om ingen skriftligen begär 
att inskrivningen förnyas. Servitut som beslutats i en 
lantmäteriförrättning, så kallade officialservitut, berörs inte av 
ändringarna och behöver därför inte förnyas. Förnyelse av inskrivning är 
kostnadsfri. 
 
Du kan anmäla förnyelse digitalt:  
Gå in på Lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se Under rubriken 
förnyelselagen finns information om hur man gör anmälan om förnyelse. 
Du behöver veta vilket aktnummer eller dagboksnummer rättigheten har 
samt fastighetsbeteckningen på den fastighet det gäller.  
För att se vilka avtal som finns registrerade på din fastighet går du in på 
tjänsten Min fastighet och därefter fliken Rättigheter.     
 
Det går också att ringa Lantmäteriets kundcenter på 0771-636363 om du 
behöver hjälp med att se vilka avtal som är registrerade på din fastighet 
och om du har frågor om skriftlig förnyelse.  

 
Ha en fin höst 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 
 

/Hälsningar Redaktören 

 

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

