Kråkröret nr 3:2018
Jubileumsresan till Dalarna i september
Spillkråkans studie- och jubileumsresa gick till Dalarna den 14-16 september.
Ett 50-tal Spillkråkor deltog och lärde sig om skoglig historia, nutidsprojekt och aktuell
skogsforskning. Vi gjorde uppskattade besök på Siljansfors försökspark med excursion
ledd av Christer Karlsson och Siljansnäs Naturrum. Brandchefen i Mora, Johan Szymanski
berättade om dramatiken vid skogsbränderna vid Trängslet i juli och Karin Byström från
Lantmäteriet informerade om den grannlaga uppgiften att förrätta Laga Skifte i Dalarna
och de därmed sammanhängande omarronderingar.
Som vanligt lärde vi oss också mycket av varandra, denna gång även av våra inbjudna
norska kollegor från Kvinner i Skogsbruket. Vi gjorde en ångbåtstur på Siljan samt åt en
god middag i den hänförande utsikten på Fryksås fäbod. Stort tack till arrangörerna
Kärstin Nilsson Björk och Mona Nyberg och Dalastammens Eva Åkerlund och Ingrid Talu!

Närstudie av tallplantor

Lunch på Siljan
Spillkråkan – en maktfaktor i svenskt skogsbruk
Mora tidning skrev en intressant artikel om Spillkråkorna i samband med vår Dalaresa.
Läs artikeln i bifogade länk!
https://theworldnews.net/se-news/spillkrakan-en-maktfaktor-i-svenskt-skogsbruk

Föreningen Skogen
Sara Nilsson från Spillkråkan deltog på Föreningen Skogens höstexkursion i september.
Föreningen Skogen är en nationell förening som verkar för kunskap av dialog i
skogsnäringen. Föreningen ger ut Tidningen Skogen och ordnar varje år en exkursion för
100-200 deltagare.
Temat i år var trakthyggesbruk med historisk tillbakablick.
-Hur fick vi de skogar vi har idag?
Frågan utvecklades till
-Hur tar vi naturhänsyn i trakthyggesbruket? och
-Hur arbetar vi i samklang med älgförvaltning och rennäring?
Dagarna avslutades med politikerutfrågning.
Exkursionen återkommer varje år i september och flyttar sig över Sveriges skogsland.
Exkursionen innehåller mycket diskussioner och kommande år ser vi gärna att fler
Spillkråkor har möjlighet att delta.

Föreningen Skogens höstexkursion
Östgötastammen
Stamansvarig Katla Kindestam Nilsson rapporterar att Östgötastammen under våren och
hösten har ordnat en ny grundkurs, fördelade på 6 kurstillfällen och sammanlagt 35
kurstimmar. Deltagarna var 8 kvinnliga markägare med skog på olika platser i Sverige.
Deltagarnas intresse att lära sig mer och deras sammanhållning har nu
bidragit till att Östgötastammen anordnar röjsågskurs A med kursledare
Henrik Renius på Vreta skolan naturbruksgymnasium. Intresset för kursen blev enormt
stor! Vi kör två kurser med sex deltagare/kurs, söndag 14/10 och onsdag 17/10 i höst och
en kurs i vår, inget datum bestämt ännu, men bara 2 platser kvar till vårkursen.
Vi har också fått fler nya medlemmar vilket känns mycket bra!
Julbord
Spillkråkans stammar ordnar julbord på flera håll i landet. Alla är hjärtligt välkomna att
delta i Spillkråkans julbord i
Gemla, Villa Gransholm den 25 november kl 13
Lund, Grand Hotell den 2 december kl 13
Stockholm den 6 december
Mer information kommer senare.
Nyckelbiotopinventeringen
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. 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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