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Årsmötet 2018
Söndagen den 22 april höll Spillkråkan årsmöte på Foresta på Lidingö.
Ett stort antal medlemmar deltog och firade med lunch samt
botaniserade i Spillkråkans historia. Vi lyssnade också till Emma
Berglunds mycket kunniga och intressanta beskrivning av
familjejordbrukets ställning i Sverige och Europa. Emma Berglund har
varit generalsekreterare för det Europeiska Familjeskogsbrukets
konfederation och är numera ansvarig för samhällskontakter inom LRF
Skogsägarna. Dessutom underhöll oss Mona och Kärstin med att livfullt
berätta om den mycket driftiga kvinna Wilhelmina Skogh som i början på
1900-talet lät bygga Foresta till sin privatbostad.
Hedersmedlemmar
Vid årsmötet utsågs följande 12 eldsjälar, som sedan starten för 20 år
sedan oavbrutet engagerat sig i nätverket, till hedersmedlemmar i
Spillkråkan:
Ewa Aspman, Ingalill Berneskog, Barbro Fransson, Kärstin Nilsson
Björk, Ulla Nordström, Solveig Nyström, Elisabeth Sander, Gunilla
Törnqvist-Hedström, Louise Uggla, Ingrid Williamsson, Beverly-Ann
Bjerke, Carola Wigren.
Nya styrelsemedlemmar
Sara Nilsson och Lena Malmberg invaldes som nya styrelsemedlemmar i
Spillkråkan.
Skogsnäringsveckan i april
Spillkråkans medlemmar var speciellt inbjudna av Föreningen Skogen att
delta vid Skogsnäringsveckan i april 2018. Vid Skogsminglet 2018 på
Münchenbr
yggeriet var Spillkråkan en av utställarna och många medlemmar anslöt
för att mingla med företrädare för svensk skogsnäring.
Skogens dag i Riksdagen
Spillkråkan var också välrepresenterat vid Skogens Dag i Riksdagen, där
vi guidades runt i Riksdagshuset av vår värd Magnus Oscarsson,
lunchade och lyssnade på riksdagspartiernas debatt om skogsfrågor, i år
med fokus på inskränkningar i äganderätten och alternativa

intäktsmöjligheter. För er som missade debatten finns länken här:
https://cooltv.solidtango.com/video/skogens-dag-i-riksdagen-2018stockholm
Rundaborssamtal om jämställdhet inom skogsbruker i maj
Näringsdepartementet bjöd in till rundabordssamtal om jämställdhet
inom skogsbruket i maj. Alla branschens aktörer var representerade och
informerade om sitt jämställdhetsarbete. Spillkråkans ordförande
Kerstin deltog och förde talan för de kvinnliga skogsägarnas nätverk.
Mest intryck gjorde Elin Olofsson från uppropet #slutavverkat, som med
tydliga fakta visade på diskrimineringen i utbildning och arbetsliv, och
jägmästareleverna bakom “Från hashtag till handling” som berörde alla
med sina nakna berättelser om studietiden . Jesper Fundberg, utredare
på Jämställdhetsmyndigheten, skakade också om med sin
tankeväckande kritik av det typiska jämställdhetsarbetet inom svenska
organisationer. Samtalet genererade bl.a. en artikel på regeringens
hemsida, https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/regeringen-okartakten-for-en-jamstalld-skogssektor/ . Skogsstyrelsen har även fått
uppdraget att, inom ramen för nationella skogsprogrammet, föreslå
åtgärder för en jämställd skogssektor och att organisera en konferens på
temat i slutet av året.
Fransk TV i juli
Den franskspråkiga TV-kanalen France24 har gjort en serie om
skogsbruk i Europa, där ett av avsnitten handlar om Sverige. Emma
Berglund från LRF Skogsägarna (som gästade Spillkråkans årsmöte) och
Spillkråkans Kerstin Dafnäs intervjuades om det privata skogsbruket och
programmet sändes i juli. Kanalen har 50 miljoner tittare/vecka från 120
länder och programmet följs av politikerna i Bryssel. Den som är nyfiken
kan se inslaget här: https://www.france24.com/fr/20180730-ici-europeforets-suede-partie-1-papier-industrie-biofuel-carburant-polognebialowieza
De gjorde även ett engelskspråkigt inslag med bl a Emma och Eskil
Erlandsson (dock utan Spillkråkan), som kan ses här:
https://www.france24.com/en/20180730-talking-europe-swedenforests-forest-fires-climate-change-industry-environment-part-1

Jubileumsresan till Dalarna i september
Spillkråkans studie och jubileumsresa går till Dalarna den 14-16
september.
Vi kan glädja oss åt 51 anmälda deltagare, som under resan ska få ta del
av allt från skoglig historia, nutidsprojekt och aktuell skogsforskning
samt Spillkråkans planer för verksamhetsåret. Då det är 20 år sedan
Spillkråkan startade firar vi också detta med en ångbåtstur på Siljan samt
middag på Fryksåsfäbod, riktiga pärlor från det vackra Dalarna. Vi tror
att vi kommer att ha trevligt och lära mycket också av varandra så som vi
brukar. Nu hoppas vi på fint höstväder och återkommer med en rapport
efteråt hälsar arrangörerna Kärstin Nilsson Björk och Mona Nyberg.
Nyckelbiotopinventering
Regeringen har givit Skogsstyrelsen i uppdrag att arbeta fram nya
metoder för nyckelbiotopsinventering samt att utföra en nationell
inventering av nyckelbiotoper. I regeringsuppdraget ingår även att stärka
kommunikation och trovärdighet i nyckelbiotopsfrågan.
En samverkansprocess med skogsnäringen och dess intressenter är igång
och Spillkråkan är en del i denna process. I juni deltog Spillkråkan i en
exkursion utanför Jokkmokk. Arbetet kommer att fortgå under hösten
Spillkråkans styrelseledamot Sara Nilsson tar gärna emot inspel och
aspekter på nyckelbiotopsfrågan för det fortsatta arbetet i
samverkansprocessen. Nyckelbiotsinventeringen är en mycket
omdiskuterad fråga!
Om oss
Spillkråkan finns på facebook och på www.spillkrakan.se. Vi 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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