Kråkröret nr 4:2017 den 27 december
Årets sista Kråkrör
Ett nytt skogsår närmar sig sitt slut och det är dags för Spillkråkan att
summera hösten.
Föreningen har haft ett rekordår i tillväxt av nya medlemmar: 76 nya
spillkråkor har anslutit sig till föreningen! Vi hälsar alla varmt välkomna
till vårt nätverk!
23 spillkråkor har varit med och värvat nya medlemmar och i
rekryteringstävlingen har vi följande vinnare:
1. Katla Kindestam Nilsson - 4 nya medlemmar
2. Lena Olausson och Ingegärd Wedendal - 3 nya medlemmar var
4-7. Ingrid Hall-Roth, Katarina Brunnström, Kerstin Eriksson och
Nadja Dyberg
Ny stam - Kronobergsstammen
En ny stam har sett dagens ljus. Den 18
november var den nya
Kronobergsstammen med på
Linnéuniversitetets Skogsdag i Växsjö. Ny
stamansvarig är Annelie Johansson i
Agunnaryd. Lena Olausson var också med
och presenterade Spillkråkan för
studenter och allmänhet. Annelie är i full
färd med att planera Kronobersstammens
program för nästa år, så alla medlemmar i
sydöstra Sverige kan se fram emot
aktiviteter på nära håll!
Bekämpning av skogsskador i Mellannorrland - Beska
Skogsskadenätverket Västernorrland och skogsskadeprojektet Beska
redovisade sina delresultat i december. Spillkråkan var där, Kerstin
Dafnäs presenterade vår verksamhet. Skogsskadenätverket
Västernorrland är öppet för alla intresserade skogsägare och man
kontaktar anna.marntell@skogsstyrelsen.se för att registrera sitt intresse.
Läs mer om försök med beteshämmande ämnen i tallplanteringar,
arbetet med utveckling av nya feromoner och beteendepåverkande

ämnen mm i Beskas nyhetsbrev 1, på hemsidan, på samma ställe som
Kråkröret.
Nordiska samarbetet för ökad jämställdhet och mångfald i
skogsbruket
I november träffades norska Kvinnor i Skogsbruket, isländska
skogforskningsinstitutet Skògræktin och Spillkråkan (Kerstin Dafnäs och
Anna Lena Carlsson) i Oslo för uppstartsmöte av vårt nordiska
samarbete. Träffen mynnade ut i målsättningen att anordna årliga
nordiska konferenser för kvinnliga skogsägare och kvinnor som arbetar
inom skogssektorn. De konferensteman vi planerar för är: Skog och
klimat, Skogen som intäktskälla samt Mångfald i skogsbruket. Under
2018 är en uppstart av en isländsk förening för skogsägare/kvinnor inom
skogsbruket planerad, i samband med nästa nordiska projektmöte. Den
första konferensen är planerad i Sverige 2019 i samband med Elmia
Wood. Norskorna hade ordnat ett mycket fint program och under helgen
blev det uppenbart att vi har många gemensamma utmaningar och även
mycket att lära av varandra.

Spillkråkan har synts och hörts i media #MeToo
I dessa dagar, då strukturer som hämmar kvinnors deltagande i
samhällslivet blivit synliga tack vare #MeToo, kan vi vara extra stolta att
Spillkråkan lyfts fram som ett positivt exempel på hur gamla, invanda
mönster kan brytas. Lyssna gärna på intervjun med vår ordförande
Kerstin Dafnäs 23 november om temat kvinnor i skogsnäringen i Radio
P4 Västerbotten Lyssna här!
Spillkråkan har även skrivit under uppropet #skiljaagnarnafrånvetet
publicerat i ATL där vi uttrycker vårt stöd till drabbade Spillkråkor, andra
utsatta kvinnor inom skogsnäringen och till de kvinnor som aldrig ens
blev insläppta i branschen. Någon gång i framtiden kan vi
förhoppningsvis ägna oss 100% åt skogsbruksfrågor, som vi ju brinner
för. Men så ser inte verkligheten ut just nu, vilket så klokt är återspeglat i
föreningens stadgar. Läs mer!

Genusgruppen har sparkat igång
Genusgruppen, med Beverly Bjerke, Anna Schyman, Gunilla
Törnquist-Hedström och Anna Lena Carlsson, har satt igång sitt arbete
för att hitta de bästa sätten för Spillkråkan att bidra till en jämställd och
sund arbetsmiljö inom skogsbruket. Förslag kommer till årsmötet. Bl.a.
deltog de i konferens som LRFs Jämställdhetsakademi anordnade i
november.
Jubileumsår 2018
2018 firar Spillkråkan 20-årsjubileum och det kommer vi naturligtvis fira
ordentligt. Här kommer några datum att reservera i kalendern:
22/4
Jubileums-årsmöte (5 dagar innan “födelsedagen”)
31/8-2/9 el 7-9/9 Spillkråkans årliga resa
Reserapport på webben
Nu ligger reserapporten från årets resa till Sörmland/Östermalma på
medlemssidan! Trevlig och intressant läsning!
Å till sist en uppmaning…
Du som inte svarat på mejlet från kassör Gabrielle angående extra
information från dig som medlem - gör det, uppmanar styrelsen!
Födelseår krävs för att säkerställa att ingen medlem är under 15 år, vilket
är ett krav för att få bidrag.
Kryssa i ”OK-rutan” för hantering av medlemsregister, krav enligt PUL
(personuppgiftslagen).
Ange också arealen skogsmark du äger, för att visa hur stort
skogsinnehav som Spillkråkans medlemmar representerar. Det ger oss
tyngd! För närvarande har vi information om att Spillkråkor
representerar/äger 39.800 ha skog.

God fortsättning och Gott Nytt År
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
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