
 
 

 
Kråkröret nr 1:2018 den 30 mars 

 
 
Mycket på gång i Spillkråkan! 

 

Spillkråkans 20-årsjubilem med årsmöte, Skogsnäringsvecka, 

Spillkråkan-resa m.m. 

Den 27 april 1998 samlades en grupp kvinnliga skogsägare och startade 

föreningen Spillkråkan, efter att ha träffats på en kurs i Miljöanpassat 

skogsbruk. Missa inte att fira Spillkråkans 20-årsjubileum vid något av 

årets alla evenemang: 

 

-Söndagen den 22 april håller vi årsmöte på Foresta, Lidingö. Där firar 

vi med lunch, passar på att botanisera i Spillkråkans historia och lyssnar 

till Emma Berglund, ansvarig för samhällskontakter inom LRF 

Skogsägarna f d generalsekreterare för det Europeiska 

Familjeskogsbrukets konfederation. Samt håller årsmötet förstås! Läs 

mer på  medlemssidan. OBS! Sista anmälningsdatum 1 april. 
 
-Även vid årets Spillkråkan-resa får vi känna historiens vingslag, då 

vi återbesöker målet för Spillkråkans allra första medlemsresa: Dalarna. 

Mora vid Siljans strand är basen för resan. Vik den 14-16 september, 
för en helg späckad med kunskap om skogsskötsel och glatt umgänge! 

 

Föreningen Skogen bjuder in Spillkråkorna att delta vid 

Skogsnäringsveckan 2018: 

 

-Besök Skogsminglet 2018 på Münchenbryggeriet, Stockholm 

måndag 16/4 (anmälan här). 

 

-Följ med på Skogens Dag i Riksdagen torsdag 19/4, med guidning i 

Riksdagshuset, lunch och riksdagspartiernas debatt om 

skogsfrågor (anmälan här). 

 

För dig som är i Stockholm hela Skogsnäringsveckan kan vi också tipsa 

om Hallwylska museet. Där hålls ett föredrag om Skogen bakom 

palatset, med tesalong för den som önskar, onsdagen den 18/4. Start 

17.30, men kom tidigare om du vill besöka museet. Bokning  här. 
 

Nordisk konferens och remissvar till Nordiska rådet 

Planeringen för Nordisk konferens 2019 med Spillkråkan och våra 

svenska och nordiska systerorganisationer är i startgroparna. Vi planerar 

https://spillkrakan.se/medlemssida/
https://spillkrakan.se/medlemssida/
https://www.skogen.se/formular/valkommet-till-skogsminglet-2018
https://www.skogen.se/skogens-dag-i-riksdagen-2018-medlem
http://hallwylskamuseet.se/sv/kalendarium


 
 
för evenemang i samband med Elmia Wood i juni 2019 och återkommer 

med mer information framöver. För att kunna genomföra konferensen  

har vi ansökt om medel för detta till Jämställdhetsmyndigheten. Vi håller 

tummarna! 

 

Spillkråkan har svarat på en remiss till Nordiska rådet om Nordiskt 

samarbetsprogram för jämställdhetspolitik 2019-2022. Remissen gällde 

framförallt delarna; Framtidens arbetsliv och tillväxt samt Makt och 

inflytande, där vi gav vår vinkling och förslag på hur jämställdheten inom 

skogsnäringen kan förbättras.  

 
Referat från stammarna 

 
Skånestammens träff i Älmhult 11 januari 

Ett 20-tal Spillkråkor möttes för en heldag i Älmhult med industrierna. 

Första stoppet var Alfing, ett familjeföretag som för skogsägare är mer 

känt för tillverkning av skogsmaskinen Terri. 

Vi bjöds på fika och en företagspresentation innan rundvandringen. 

Ägaren, Hans Johansson, berättade att han köpte upp ett konkursbo med 

ett lån från svärfar, pappan hade inte lika stor tilltro. Det gick mycket bra 

och idag består den största delen av företaget av legotillverkning av 

metalldetaljer samt stolar och läktare till offentliga utrymmen. Under 

rundvandringen fick vi se olika maskiner för att bocka stål, laserskärande 

robotar och en lackningsteknik där ett pulver läggs på, metalldelen värms 

och en perfekt lack fås.  

 

Det som var mest 

spännande för oss var 

skogsmaskinen Terri, en 

lättare mindre maskin som 

går på band. Dess största 

användningsområde är 

avverkningar på känsliga 

och blöta marker samt 

första- och andragallringar. 

Maskintillverkningen 

startades av Valmet i 

Finland 1972, köptes av en 

svensk återförsäljare i 

mitten av 90-talet och togs 

över av Alfing 2010. Den 

finns som skotare, skördare 

och en kombimaskin med 

både klo- och 

skördaraggregat. Den har 

även att en skopa för 

dikesrensning. Vi fick 

provsitta, prata med 



 
 
 

 

mekanikerna och ett par av 

oss fick till och med prova 

på att köra deras minsta 

kombimaskin. 
Efter lunch på IKEA fortsatte vi med tema trä och hur IKEA tänker kring 

materialet. På IKEA of Sweden möttes vi av tre skogsutbildade 

representanter, Fredrik Andersson senior projekt manager, Ulf 

Johansson Skogschef samt Annie Sandgren projektledare, som visade hur 

trä förädlas och pratade materialval och certifiering.  

Att ha ett hållbarhetstänk är viktigt för företaget och därför vill de satsa 

på trä som material med en förädlingsgrad som minskar materialåtgång. 

Därför används mycket faner, spånskivor och andra nya material. Detta 

både för att minska vikter vid transport men även för att inte använda 

mer trä än nödvändigt ur ett etiskt perspektiv. 

Det blev en hel del intressanta diskussioner om etik, certifiering och 

material. 

/Haidi Andersson 

Kronobergsstammens träff på Linnéuniversitetet 16 februari 

Den 16 februari träffades Kronobergsstammen på Linnéuniversitetet, 

LNU, i Växjö. Vi fick först en genomgång av Emma Ebintra som arbetar 

som koordinator för Lika villkor inom LNU. Emmas presentation ledde 

till mycket diskussioner och frågor, igenkänningsfaktorn var hög när det 

talades om strukturer, makt och härskartekniker. 

Därefter fortsatte Åsa Blom, prefekt vid institutionen för Skog och 

träteknik med en presentation av institutionen samt de utbildningar och 

forskningsprogram som bedrivs. Erika Olofsson, universitetslektor och 

ansvarig för Lika villkor på institutionen talade om det arbete för 

jämställdhet och likabehandling som pågår inom institutionen. Cecilia 

Malmqvist, universitets lektor, var sammanhållande. 

Efter fruktpaus fortsatte Malin Pettersson, projektledare för Smålands 

skogsstrategi   ”Smålands Skogar”. Planen består av 6 strategier med 

därtill kopplade insatser. Arbetet har bedrivits genom ett brett samarbete 

mellan olika aktörer från myndigheter, bolag och institutioner. Strategin 

ska hållas levande och input komma efter hand. Utvärdering ska ske om 

3 år. 

Eftermiddagen avslutades med att vi Spillkråkor samtalade kring vilka vi 

är och vad vi vill med Kronobergsavdelningen. En mycket intressant 

eftermiddag med givande samtal!  

/Annelie Johansson  

 

Mycket är på gång i stammarna i april/maj – gå in på hemsidan 

under Aktiviteter å kolla, å även inbjudningar i mejlen! 

 



 
 
Annat att notera 

-Vi gratulerar Skogforsks vd Charlotte Bengtsson, som får utmärkelsen 

Guldkvisten av Föreningen Skogen. Hon belönas bland annat för att 

forskningscentret nu fått en mer aktiv roll i omvärlden. 

 

-Vilken klimatnytta har olika skogsskötselmetoder? Tidningen 

Skogsvärlden har fört samman två skogsprofessorer som står på olika 

sidor i debatten för ett samtal, där de olika argumenten vägs mot 

varandra. 

 

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. 

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 43.000 ha skog. 

 

 
Glad Påsk! 
 

 

 

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 

 

https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2018-03-07-gar-det-att-enas-om-skogens-klimatnytta.html
https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2018-03-07-gar-det-att-enas-om-skogens-klimatnytta.html
http://www.facebook.com/Spillkrakan?fref=ts
http://www.spillkrakan.se/

