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Ordförande har ordet 

2017 har tillväxten ökat inte bara i den svenska skogen, utan också hos Spillkråkan. Vi har 

blivit fler stammar - nya Kronobergsstammen - och fler medlemmar. Kraften och energin hos 

alla aktiva har varit mer smittsam än vinterinfluensan. Under året har vi haft 

uppskattningsvis 600 besök på våra aktiviteter. Och vi har inte bara inhämtat nya kunskaper 

och färdigheter. Tillsammans har vi haft fantastiskt roligt också! 

 

Efter 19 år är Spillkråkans målsättning fortfarande högaktuell: 

● 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 

 

Föreningens arbete med att stärka kvinnors inflytande i den svenska skogsnäringen har i hög 

grad engagerat styrelsen, medan de lokala stammarna samt utbildnings- och 

evenemangsgruppen haft som huvudfokus att bygga lokala nätverk och främja 

kunskapsutveckling. Spillkråkans engagerade medlemsbas har varit en stark motor i 

föreningens alla aktiviteter.  

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning och ansvarsfördelning:  Kerstin 

Dafnäs, ordförande och PR- och informationsansvarig. Gabrielle Barnekow, kassör, 

kontaktperson för stamansvariga och ansvarig för medlemsregistreringen. Karin Linander, 

sekreterare och kontaktperson hållbart skogsbruk. Mona Nyberg, ansvarig för utbildnings- 

och evenemangsgruppen. Lena Olausson, ansvarig för hemsidan. Anna Lena Carlsson, 

ansvarig för Kråkröret, MUCF-ansökan, kontaktperson för genusgruppen och det nordiska 

samarbetsprojektet NIKK. Katarina Brunnström, ansvarig för facebook och representant för 

stamansvariga. Margaretha Eriksson, arkivarie och ansvarig för webinarier. 

Vi vill också nämna Kärstin Nilsson-Björk i utbildnings- och evenemangsgruppen, som 

tillsammans med Mona organiserat många av föreningens aktiviteter.  
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Antal styrelsemöten har uppgått till 10 ordinarie möten.  

10 september Strategimöte: avstämning mot mål och strategi; taktisk plan 2017/18 

21-22 oktober Stamansvarigmöte med styrelserepresentanter ägde rum i Stockholm 

Aktiviteter för medlemmar 

Vid utgången av 2017 hade Spillkråkan 402 medlemmar jämfört med 355 st 2016, vilket 

innebär en ökning med 13 %. Under året fick föreningen 76 nya medlemmar, en 

nytillströmning på 21%. 23 spillkråkor har varit med och värvat nya medlemmar i 

medlemsvärvartävlingen som löpte under året.  

63% av medlemmarna har angett sitt skogsinnehav, vilket uppgår till totalt 43.000 ha. 

Extrapolerat på hela medlemsbasen skulle det innebära att spillkråkor förvaltar totalt ca 

70.000 ha skog. 

 

Spillkråkans hemsida www.spillkrakan.se är en viktig informations- och kunskapskanal för 

medlemmarna. Information om aktiviteter och andra nyheter kommuniceras även via 

mailutskick, nyhetsbrevet Kråkröret som utkom 4 gånger under året, samt facebooksidan 

Spillkråkan. 

Spillkråkans påverkansarbete för en jämställd och 
hållbar skogsnäring 
Spillkråkans påverkansarbete syftar till att uppnå en jämställd skogsnäring och att säkra 

kvinnors deltagande i de demokratiska processer som berör skogsbruket. Det syftar också till 

att sprida kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk bland skogsägare, beslutsfattare 

och allmänhet. 

 

Spillkråkan har under året samarbetat med LRF Skogsägarna för att se hur vi kan bidra till 

att synliggöra kvinnor som skogsbrukare, vilket ju faktiskt är den överlägset största näringen 

för kvinnligt egenföretagande. Det har vi gjort genom att sprida vårt eget och andras artikel- 

och filmmaterial, samt informera våra medlemmar om de kampanjer som är på gång, så att 

de kan få ökad spridning. 

 

Flera spillkråkor deltog i Skogens dag i Riksdagen den 21 mars, där nationellt skogsprogram 

och äganderätten stod i centrum för debatten. Spillkråkan var också med i Europahuset i 

september, när svenska europaparlamentariker samt skogsnäringen, myndigheter och 

miljörörelsen debatterade EU och klimatanpassningen - hur påverkas den svenska skogen? 

 

Tyvärr har inget förslag om nationellt skogsprogram lämnats till riksdagen under året, vilket 

inneburit att Spillkråkans och de andra kvinnliga nätverkens förslag om stöd till samarbete 
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är parkerat. Föreningen har därför sökt andra vägar för att få till stånd ett ökat samarbete 

mellan kvinnor i skogsnäringen.  

Spillkråkan, Kvinner i Skogbruket i Norge, skogsforskningsinstitutet Skògræktin på Island 

och norska stiftelsen KUN  genomförde under hösten 2017 en förstudie med målet att 

engagera fler kvinnor och unga i en framtid inom skogsbruket. NIKK, nordiska 

ministerrådets organ för kunskap om jämställdhet, bidrog med medel för arbetet. 

Förstudien mynnade ut i målsättningen att anordna årliga nordiska konferenser för 

kvinnliga skogsägare och kvinnor som arbetar inom skogssektorn. Under 2018 är en uppstart 

av en isländsk förening för kvinnor i skogsbruket planerad. Den första nordiska konferensen 

är planerad i Sverige 2019. 

 

Spillkråkan deltar i referensgruppen för BESKA, ett projekt där Mittuniversitetet 

tillsammans med framförallt skogsbolag/skogsföretag och Skogsstyrelsen utvecklar metoder 

och produkter för att minska skogsskador. Projektet redovisade sina delresultat i december 

och Kerstin Dafnäs presenterade Spillkråkans verksamhet.  

 

Spillkråkan har ingått i ett forskningsprojekt vid universitetet i Louvain, Belgien, som 

behandlar nationella organisationers involvering i EUs beslutsprocesser, där man specifikt 

tittat på konsultationen om habitatdirektivet och fågeldirektivet våren 2015. 

 

Förhoppningsvis kommer 2017 att gå till historien som en språngbräda för 

jämställdhetsarbetet i hela samhället tack vare metoo-kampanjerna.  

De gröna näringarna samlades i uppropet #skiljaagnarnafrånvetet och Spillkråkan var en av 

huvudavsändarna när uppropet publicerades i ATL i november.  

Radio P4 Västerbotten gjorde en hel serie inslag om trakasserier inom skogsnäringen. Där 

valde de att göra ett inslag med Spillkråkan, för att peka på ett gott exempel på hur kvinnliga 

nätverk kan förbättra jämställdheten och arbetsklimatet i branschen. Intervjun med 

ordförande Kerstin Dafnäs sändes den 23 november. 

Genusgruppen har haft en nystart under hösten och deltog i LRFs jämställdhetskonferens 

om Jämställdhet inom gröna näringslivet. 

 

Efter förfrågan från  Jämställdhetsenheten på Socialdepartementet i somras, är Spillkråkan 

en av de organisationer som  ingår  i kommande sakråd i jämställdhetsfrågor. Beroende på 

vilken fråga som ska diskuteras kan Spillkråkan komma att kontaktas när regeringen kallar 

till sakråd. 

 

Spillkråkan och omvärlden 

Avtryck i media: Det är glädjande att Spillkråkan och våra medlemmar fortsätter att få en 

bra exponering i pressen, så att kvinnors företagande inom skogsbruket synliggörs. Under 

2017 fanns artiklar om Spillkråkan i följande sammanhang:  motorsågskurs i Skånska 

Dagbladet och Norra Skåne, Lena Olausson i tidningen Skogen, Kerstin Dafnäs i Dagens 

Industri. Dessutom intervjuades som ovan nämnt Spillkråkan i P4 Västerbotten. 

Hemsidan  fortsätter att vara välbesökt. Den har under de senaste 12 månaderna haft 1.869 

unika besökare och har visats  11.250 gånger. 

Sociala medier: Spillkråkans facebook-sida har funnits i fem år. Sedan Katarina 

Brunnström tog över ansvaret under våren har aktiviteten ökat och vi har nu 373 
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gilla-markeringar (+36% senaste året),  385 följare ,och vi ser att inlägg kan uppnå en 

räckvidd på över 1000 personer. 

Mässor o konferenser: Beverly Bjerke och Kerstin Grahnén representerade Spillkråkan 

på SkogsNolia Hörnefors, Umeå. 

Andra kvinnliga nätverk: Spillkråkan deltog vid två träffar i Jämtland arrangerade av 

Norrskog, dit spillkråkor och Norrskogskvinnor var inbjudna och där Spillkråkans 

verksamhet presenterades. 

Skogsnäringen: Genom Spillkråkans alla aktiviteter i stammarna sker en kontinuerlig 

dialog med skogsnäringens olika aktörer: Skogsstyrelsen, skogsindustrin, 

skogsägarföreningarna, LRF, forskare, organisationer och nätverk.  

Årsmötet 

Den 2 april 2017  hölls Spillkråkans årsmöte på Östermalms föreningsråd i Stockholm.  

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. Glädjande 

nog tycker 67% av spillkråkorna att föreningen ger tillräcklig motivation för att man själv ska 

kunna stärka sin position som kvinna inom skogsnäringen.  Annas presentation var mycket 

uppskattad. 

Under årsmötet tillkännagavs att avgående ordföranden Berith Wikström utsetts till årets 

Hedersspillkråka. Berith har drivit föreningen med enormt engagemang och kunnande, och 

har framgångsrikt arbetat för att Spillkråkan ska synas i skogs-Sverige och för samverkan 

mellan Sveriges skogskvinnor. 

 

Sörmlandsresan 

 

Ett 30-tal Spillkråkor deltog i årets 

höstresa till Öster Malma, 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. 
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Utbildningar 

Mycket av det som tidigare skötts centralt har, i takt med att medlemsantalet ökat, flyttats till 

Stammarna, som tex utbildningar. Utbildnings- och evenemangsgruppen, kallad “Roten” på 

hemsidan,  genomförde under 2017 följande utbildningar: 

 

Röj-och Motorsågskurs, den 5-7  maj på Skeinge Säteri i Osby. Kursen genomfördes 

enligt Säker Skog med teori och praktik. Körkort med A-nivå för respektive motorsåg och 

röjsåg erhölls efter avklarat prov. Kursledare var Matilda Clausén och  Camilla Logarn.  

12 deltagare genomförde kursen.  

 

Grundkurs genomfördes med Skogstyrelsen i Stockholm för första gången på hösten 2017 

då antalet deltagare för en kurs på våren 2017 inte kunnat uppfyllas.  Kursen hölls mellan 

den 22 augusti och 10 oktober. 12 Spillkråkor deltog 

 

Höstkylan gjorde att idéer finns om att förlägga en grundkurs med lektioner fördelade med 

en del på våren och andra delen tidig höst.  

 

Web-seminarium, så kallat Webinarium, har genomförts vid ett tillfällen under hösten. 

För boende i Stockholm fanns även möjlighet att delta på plats. 

18 oktober En lönsammare virkesaffär/ Webinarium Stockholm med Virkesbörsen  

     25 deltagare 

 

Spillkråkans stammar 

Även i år har våra stammar ordnat ett rikt utbud av träffar, resor och utbildningar, där 

medlemmarna har kunnat nätverka och lära.  

Skånestammen 

Februari Ekonomisk planering i skogsbruket. Skogsekonom Ingvar Nilsson 
Skogssällskapet gav oss grundläggande kunskaper i skogsbrukets ekonomiska planering 
samt lite uppdatering inför årets deklaration. 
 
April Spill In Savoy i Malmö 5 deltagare 
 
Maj 2 dagars studieresa till Blekinge. 
Dag 1 
Ekskogsskötsel hos Cecilia Rooth i Flakulla. Cecilia visade sin skog och berättade om 
hur hon och även hennes far har dokumenterat tillväxt och beskriver olika 
skötselmetoder. 
Eriksberg: Nordens största viltsafaripark. Här fick vi en rundresa i buss där vi kunde 
beskåda de vilda djuren och guiden berättade om djuren och parken. Efteråt åt vi en 
härlig buffé av bl.a. det vilda från parken. 
 
Dag 2 
Södra Cell i Mörrum 
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En högteknologisk anläggning där man har 2 produktionslinjer . Man tillverkar både 
pappersmassa och dissolvingmassa. Dessa cellulosabaserade textilfibrer  vidareförädlas 
framförallt i Asien till viskos och lycocell . Pappersmassan exporteras till pappersbruk i 
hela Europa. Mörrums läge nära hamn ingår i miljötänkandet. Fabriken producerar 
förutom massa  mer energi än man behöver i produktionen och säljer grön el till elnätet 
och fjärrvärme till samhället i närområdet. 
 
Maj Motorsågs körkort och röjning A i Skeinge  med Mathilda Clausén  och 
Camilla Logan som instruktör och examinator. 
 
Augusti Nyrups Naturhotell som  fått flera miljöpris för sina ”yllehyddor”. 
Naturhotellet är även vandrarhem. Det hela ligger mitt i bokskogen utan el och rinnande 
vatten och är väldigt uppskattat även för mindre konferenser, eftersom det är så tyst 
och lugn miljö med dålig mobiltäckning. Maten lagas utomhus över öppen eld eller 
på vedspis inne i gemensamhets hyddan. 
Målsättningen med vårt besök var att visa hur man kan använda sin fastighet till annat 
än ren produktionsskog. 
 
Oktober Spill In Grand i Lund 12 deltagare 
 
November Nationalparker och naturreservat i Skåne. Samarbete med Skog och 
Betesvårdsföreningen. Vi besökte Söderåsens nationalpark tittade på olika sätt att både 
bevara skogen och återskapa den. Vid Herrevadskloster återskapar man 
naturbetesmarker bland de gamla grova ekarna. Skötsel, finansiering och olika 
intressenter och beslut  diskuterades. 
 
Julbord på Grand i Lund 
Stamansvariga: Birgit Timner och Katarina Brunnström 
 
 

Kronobergsstammen 

 

Under hösten inleddes samtal om en Kronobergs- (eller Smålands-) stam. I mitten av 

oktober träffades stamansvariga från Skåne, medlemmar från Kronoberg och Cecilia 

Malmqvist från Linnéuniversitetet för att diskutera formerna för en Kronobergsstam.  

 

Första träffen blev i samband med Linneuniversitetets Skogsdag den 18 November med tema 

”Hållbart”.  Lena Olausson och Annelie Johansson presenterade Spillkråkorna och 

Kronobergsstammen inför ca 150 studenter på Hållbartkurserna och Skog- och 

Träprogrammet. Träffen i Växjö gav ett antal nya medlemmar. 

 

I december skickades välkomstbrev till samtliga kontakter (ca 70 st) boende i Småland eller 

utbo med fastighet i Småland.  

 

Stamansvarig: Annelie Johansson 
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Östgötastammen 

 

Årets första aktivitet var torsdag 9 februari i Ryttargårds kyrkans lokaler i Linköping. 

Kvällens tema var nyttan av laserscanning och drönare i skogen. Föreläsare var Peter Wallin 

från Boxholms skogar 15 deltagare. 

 

Torsdag 6 april var en mycket lyckad och uppskattad kväll då besökte vi lantmäteriet i 

Linköping och fick veta mer om deras verksamhet och varför de just nu har en enorm lång 

handlingstid. Föreläsare Simon Östman.  40 deltagare 

 

Lördag 20 maj besökte vi Anki och Christer Segerstéen på Hamra gård och lärde oss mer om 

det östgötska eklandskapet och deras engelska park. 15 deltagare. 

 

Under hösten blev det en fortsättningskurs i skogsskunskap med Henrik Renius som 

kursledare. Fyra kurstillfällen, 4, 14 och 16 september och 2 oktober. 19 deltagare. 

 

Torsdag 5 oktober hade vi en skogsexkurison på Riddarhusets marker i södra Östergötland. 

Linköpingsbaserade företaget Skogstjänst är förvaltare och har flera lyckade tallföryngringar 

trots stort betestryck. 21 deltagare. 

 

Torsdag 7 december gjorde vi ett fantastiskt besök på Väderstadverken som är ett 

familjeföretag som tillverkar jordbruksmaskin därefter blev det julbord på Väderstad 

Centralkrog. 21 deltagare. 

 

Stamansvarig: Katla Kindestam Nilssson Anna Maria Dansbo 

 

Stockholms- och Mälarstammen 

7  Spill-in, ”Drop In”-träffar, Grand Hotell i Stockholm, första torsdagen var månad då det 

inte varit helgdag eller sommaruppehåll. ca 50 deltagare 

 

24 januari Äganderättsfrågor samt ett exempel från verkligheten, Björn Galant LRF och 

Monica Johansson Spillkråkan. 36 deltagare 

 

15 februari: En kväll i skogsplantans tecken. Per-Olov Pettersson besökte Spillkråkorna 

och berättade allt om skogsplantor. Per-Olov har jobbat med plantor i hela sitt liv och är nu 

senior. Vi fick veta allt om olika typer av plantor, trädslag, provenienser, ståndorter, 

snytbaggar, viltskydd, plantering vid olika säsonger och mycket mer. 27 deltagare 

 

3 april Frågeställningar vid förvärv samt att tänka på inför deklarationen. David Kästel och 

Thomas Nyström från Swedbank, Sara Nilsson FORESTA Skogsekonomi och Jens Agensjö 

Areal. 32 deltagare 

 

7 september Familjeskogsbruk i ett EU-perspektiv. Lennart Ackzell internationell 

samordnare på LRF med lång erfarenhet från EU och Bryssel gav oss sitt perspektiv.  

15 deltagare 
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24 oktober Rekordinvesteringar i skogssektorn driver virkespriserna. Hur ser framtiden för 

skogen ut? Danske Banks skogsteam gav en bild över skogssektorns olika marknader.  

36 deltagare 

 

15 november Cityskog – tema med näringspolitiskt perspektiv. Arrangörer: Mellanskog 

och Södra. 20 deltagare 

 

7 december Julbord på Essinge Konferenscenter  40 deltagare 

Ett dignande julbord med god och aptitlig mat, trevlig atmosfär och glad stämning  

 

Stamansvarig: Marie Nylin 

 

Örebrostammen 

30 mars Handelsbanken i Örebro. 

Nina Bertebo tog emot oss och därefter informerade Åsa Willén, centralt ansvarig för 

bankens skog och -lantbruksverksamhet, om bankens syn på skogsägande ur olika 

aspekter. Ord på vägen var, sköt skogen det skapar flest valmöjligheter, du måste själv 

bilda dig en uppfattning om omvärlden och framtiden och inte minst ha kul. Jurist Maria 

Rommerud från LRF- konsult deltog också och informerade om familjerätt som kan 

beröra alla. Hennes Uppmaning var håll isär privatekonomin och näringsverksamheten. 

Alla bör skriva testamente. 10 deltagare 

16 maj. Länsförsäkringar Bergslagen i Örebro. 

Frågeställningen för kvällen var: "Är du rätt försäkrad? " Anderz Eidenfalk informerade 

om Länsförsäkringars gårdsförsäkringar och framförallt olika alternativ på 

skogsförsäkringar. Viktig information gavs om olika skadeförebyggande åtgärder och 

uppmaning att, förutom vanlig försäkring, ha trafikförsäkring på åkgräsklippare. 

12 deltagare 

5 oktober.Hushållningssällskapet i Örebro. 

Temat för kvällen var: "Säljer du ditt virke på bästa sätt". Jägmästare Anders Sjöström 

informerade om alla tjänster som Hushållningssällskapet kan erbjuda oss skogsägare, allt 

ifrån bara punktinsatser till förvaltning av skogen. Vi fick en mycket bra kurs i olika 

försäljningssätt och vad tänka på vid tecknade av olika typer av kontrakt.  9 deltagare 

15 oktober. Skogsseminarium med Rolf Pettersson. Spillkråkan bjöds in till Christina 

och Madeleine Gullbergs gård, Hällegöl. Dagens innehåll var att uppmärksamma vikten av 

skogsbryn och solitärträd för att gynna allt vilt. Först teoretisk genomgång inomhus och 

därefter utomhus. Dagen avslutades med en härlig lunch. 8 deltagare 

30 november. Julsammankomst 

Härligt julbord avnjöts på hög höjd på Svampen i Örebro. 11 deltagare 

Stamansvariga: Ingegärd Wedendal och Marianne Björklund 

Pe 1 of 1 
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Dalastammen 

9 februari Skogsstyrelsen och Dalastammen bjöd in kvinnliga skogsägare i 

Stockholmstrakten till träff om Skogsstyrelsens verktyg och stöd på internet 

 

10 mars Frukostmöte på Swedbank, Mora 

 

28 december Dalastammens samkväm på Siljansnäs Hotell 

 
Stamansvariga: Ingrid Talu och Eva Åkerlund 

 

Västerbottenstammen 

Norrskogskvinnornas dag Norrskogskvinnorna arrangerade skogsdag i Kista med 

skogsvandring, skogsrådgivning och träff med Norrskogs nya kvinnliga rådgivare i Sthlm. 

Medverkade gjorde även scouterna och friluftsfrämjandet.  

 

Deltagande i SkogsNolia Hörnefors, Umeå I år  fokuserade SkogsNolia på 

jämställdhet i skogen och då var Spillkråkor med och ställde ut. 

 

Spill In Den 12 juni Hotell Blå Aveny  

 

5 december Spillkråkans julbord i Umeå, restaurang Artonnittiosju,  
 
Stamansvariga: Kerstin Grahnén och Beverly Bjerke 
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