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En sorglig nyhet – Berith har avlidit

Det är med stor sorg i Spillkråkehjärtat som vi berättar att Berith Vikström, vår förre
ordförande, har avlidit, efter några års sjukdom.
Berith var en mästare på formuleringar, både i tal och skrift och
avtrycken från hennes penna syns fortfarande på hemsidans inledande
sidor.
Hon lyfte kommunikationsförmågan i föreningen, och såg vikten av att
även lyfta och fortsätta arbetet med huvudstadgan i föreningen; att
stärka kvinnors inflytande i skogsnäringen. Detta flera år innan Metoo
–tyvärr hann hon inte uppleva frukterna av arbetet. Men där fortsätter vi
i hennes spår.

Berith ville så gärna komma tillbaka till föreningen – men orkade inte, märkt av sjukdom. Nu
har hon fått frid! Tack Berith för allt driv i föreningen, kloka tankar och inspirerande
Spillkråkesamtal!
Här kan du läsa mer om hur föreningen driver Beriths hjärtefrågor vidare.
Konferensen Nationella skogsprogrammet i praktiken
Ett antal Spillkråkor deltog på en konferens den 6-7 december om det av regeringen 2018
beslutade statliga Nationella skogsprogrammet. Syftet med konferensen var att skapa en
mötesplats för dem som är engagerade i skogsfrågor och som vill vara med och forma
morgondagens skogssektor.
Fokus för första dagen var på "En jämställd skogssektor". Regeringen har gett Skogsstyrelsen i
uppdrag att ta fram åtgärdsförslag för en jämställd skogssektor och dagen var en del av det
uppdraget. Mycket inspirerande och tänkvärda presentationer och föredrag. Höjdpunkterna
var ett föredrag av Birgitta Ohlsson om Duktiga flickors revansch samt presentation av Peter
Söderström, Men, vi är bara män här! Maskulinitet i skogssektorn. Uppföljningen av
jämställdhetsstrategin från 2011 var mycket efterlängtad, men visade att utvecklingen går
mycket långsamt framåt.

I Skogsstyrelsens åtgärdsförslag för att stärka jämställdheten i det privata skogsägandet ingår
bl a förslaget att ge finansiellt stöd till de kvinnliga nätverken. Skogsstyrelsen ska lämna
åtgärdsförslaget till regeringen den 31 mars, så ännu finns tid för inspel. En summering av hur
vi skall ta oss an jämställdheten blir: Hur gör vi? Medvetandegöra. Göra!/Börja nu!
Ämnet för andra dagen var "Regionala skogsstrategier och dialoger". Hur påverkar de globala
trenderna skogsnäringen i Sverige? Vad pågår i de regionala dialogprocesserna? I många
regioner finns det möjlighet att lämna synpunkter på det regionala skogsprogrammet.
Undersök gärna hur det ser ut i din region, om du vill vara med och påverka.
Regeringen har slagit fast en vision för skogsprogrammet: Skogen, det gröna guldet, ska bidra
med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.
Spillkråkans arbete har just nu goda möjligheter att få starkt genomslag. Flera från
samordningsgruppen visar intresse av vårt arbete och vi är fulla av energi att driva
jämställdhetsfrågor för skogsägares nytta. Summering från konferensen kommer att finnas
som en webpresentation på Skogstyrelsen.se.
Från Spillkråkan deltog: Sara Nilsson, Gabrielle Barnekov, Kerstin Dafnäs, Lena Olausson
och Linnéa Claesdotter samt Anna-Lena Carlsson under dag 1.

NIKK konferens 5-6 december
Spillkråkan, ”Kvinner i skogsbruket” i Norge och skogforskningsinstitutet Skògræktin i Island
har under 2017 genomfört ett 1-årigt samarbetsprojekt kallat ”Ett jämställt och diverst
skogsbruk i Norden”. Projektet har fått medel från NIKK (Nordisk Information för Kunskap
om Kön), ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet.
Resultatet av projekt är:
- en strategi för långsiktigt nordiskt samarbete
- nätverket ”Nordiska skogskvinnor”
- årlig konferens för kvinnor i skogsbruket
- få med Finland och Danmark i samarbetet.
Den 5-6 december ordnade NIKK en konferens för de nordiska projekt som inriktats på
jämställdhet på arbetsmarknaden. Merete Larsmo från ”Kvinner i Skogbruket” och Ingrid
Stjernquist från Spillkråkan deltog, för att rapportera om resultatet av det gemensamma NIKK
projektet och för att diskutera gemensamma erfarenheter om drivkrafterna bakom dagens
ojämnställda arbetsmarknad.
Merete och Ingrid presenterade det fortsatta arbetet med det kvinnliga skogsnätverk och med
konferensen, ”Nordiska skogskvinnor tillsammans” sommaren 2018.

Nordiske skogskvinner på möte på Island 8-11 november
Projektgruppen för det nordiska samarbetet för ”ett jämställt och diverst skogsbruk i Norden”
träffades i november för att arbeta fram underlag till det första nordiska mötet 2019. På plats
fanns representanter från Spillkråkan (Kerstin Dafnäs och Anna Lena Carlsson),

Skogskvinnorna i Värmland (Aina Spets), Kvinner i skogbruket i Norge och Skògræktin på
Island. Inriktningen på konferensen var: fler intäktskällor i skogen.
Innan vi åkte hade vi jobbat fram ett förslag. Under givande diskussioner kom vi fram till
programutkast och föreläsare från våra olika länder. Den sista dagen hade isländskorna bjudit
in till uppstartsmöte för kvinnliga skogsägare på Island. Vi och norskorna presenterade
bakgrund och verksamhet för våra föreningar. Resultatet av mötet blev att man kommer starta
upp en förening för kvinnliga skogsägare även på Island :) För – som en isländsk kvinna
konstaterade – vi är lika många kvinnor som män som äger skog och jobbar med skog, men
kvinnorna hörs och syns inte/får inte med alls lika många skogsartiklar i facktidskrifter. Så
länge läget är så - så behövs även organisationer med bara kvinnor inom skogsbruket.

Nordiske skogskvinner - första nordiska mötet i Sverige juni 2019
28-30 juni samlas kvinnor i skogsbruket från de nordiska länderna
för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling på temat Skogen som
intäktskälla.
Välkommen att träffa skogsägare, företagare och forskare på
exkursioner och seminarier om entreprenörskap i skogen, skogsbruk i
förändrat klimat, jämställdhet i skogsbruket och mycket annat.
Anmälan öppnar 1 februari 2019.
Fler krafter behövs i projektgruppen, du som är intresserad är
välkommen att kontakta ordföranden.

Kronobergsstammen
Spillkråkan Kronoberg startade upp i slutet av 2017 och har under året haft sina första
aktiviteter.
I februari hade vi första träffen på Linnéuniversitetet i Växjö under temat #metoo där vi
lyssnade till hur studenter förbereds för ett mer jämställt arbetsliv och hur universitetet
arbetar med likabehandlingsfrågor. Det blev både diskussioner och personliga betraktelser
kring jämställdhet.
En solig lördag i april begav vi oss över länsgränsen och
hamnade i Asmoarp, söder om Hässleholm, där
Mats-Ola Persson berättade om julgransodling och
försäljning av julgranar. Vi fick även själva prova på att
klippa och forma julgranar. Vi vandrade även i en
bokskog där länsstyrelsen vill inrätta reservat medan
Mats-Ola menar att det går att bedriva produktion med
förstärkt hänsyn till miljövärden.
Mats-Ola förevisar klippning av julgranar

I september samlades vi hos mig, stamansvarig, och
lyssnade på Pelle Ström, miljö- och skogsansvarig på Vida Skog AB under temat ”Certifiering
ur ett skogsägarperspektiv”. Jag gjorde en presentation av mig och gården där jag bor och
förvaltar skogen.

Efter ett års planering och förberedelser blev det slutligen dags för skogsdagen ”Kvinnans roll i
skogshistorien” den 27 oktober på Linnéuniversitetet i Växjö! Skogsdagen var ett samarbete
mellan de kvinnliga nätverken, Linnéuniversitetet och Skogshistoriska sällskapet och lockade
ett hundratal deltagare. Det blev en lyckad tillställning och ett bra tillfälle för de kvinnliga
nätverken att träffas och knyta kontakter. Vi kunde även rekrytera några nya medlemmar.
Spillkråkan Kronoberg avslutade sitt första år med julbord på vackra Villa Gransholm i Gemla.
Jag vill tacka alla som deltagit under träffarna och bidragit till trevlig stämning och många
intressanta och givande diskussioner! Nu ser vi framemot ett nytt verksamhetsår och jag lovar
ett spännande program.
Vid årsskiftet kommer Kronobergsstammen att byta namn till Spillkråkan Småland då vi har
många medlemmar med skog i området Jönköping och Kalmar.
Jag önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt Skogsår!
Annelie Johansson, stamansvarig Kronoberg/Smålandstammen

Östgötastammen
Tisdag 4 december var vi 29 intresserade Östgötaspillkråkor som startade med ett föredrag på
Just Wood i Linköping.
Stina Gunnarsson som driver företaget
Just Wood pratade om forskning och
spännande projekt som pågår inom
skogsindustrin. Med laserskärare och
gedigen materialkunskap tillverkar hon
bl.a smycken och kläder av tencel. Just
Wood har utsetts till svensk formbärare
2018 med motiveringen "Butiken Just
Wood i Linköping visar med sin passion för
trä på kreativa och innovativa sätt att ta sig
an klimatfrågan i kombination med design
och formgivning. På ett nyfiket och kreativt
sätt undersöks materialet trä som
helhetskoncept".
Just Woods produkter

Efter föreläsningen fanns möjlighet att handla ett smycke eller trätrosor. Stina hade precis fått
en stor order från Tekniska verken i Linköping på 1.000 nyckelringar. Kanske borde vi ha en
spillkråka som nyckelring- Stina är beredd!
Sedan drog vi vidare till Hagdahls kök på ett medelhavsinspirerat julbord. Vi var ett mycket
glatt och nöjt gäng som önskade varandra en trevlig helg och hoppades på återseende 2019.
Katla Kindestam Nilsson, stamansvarig Östgötastammen

Örebrostammen
Örebrostammen har haft en temadag: Mer
varierat skogsbruk med fokus på lärk.
Monika Pettersson från Skogsstyrelsen
ledde dagen vid Hjälmsätter nära
Hallsberg.
Först samlades vi kring öppen eld och en
kopp kaffe.Därefter hade vi en teoretisk
del med olika infallsvinklar på alternativa
trädslag. Till slut gick sedan runt i en
försöksodling som startade på 1970-talet
där det fanns olika typer av lärk, tall och
gran.
Ingegärd Wedendal, stamansvarig Örebrostammen

Tidningen ATL - 50% rabatt till Spillkråkans medlemmar
Spillkråkan har fått ett förmånligt erbjudande om rabatterat pris vid
prenumeration av skogsbrukets affärstidning, Tidningen ATL.
Dubbelklicka på nedanstående länk och läs mer. Det finns 2 erbjudanden
på varsin flik: tidning +digitalt eller digitalt. Klicka längst upp för att
välja flik.
https://lrfmediashop.se/kampanj/7312

Skogsägande i Sverige
I Sverige ägs den produktiva skogsmarken till 48 % av enskilda personer. Det finns drygt
300.000 skogsägare, fysiska personer, i landet. Av dessa är 38 % kvinnor. Hälften av
skogsägarna är över 65 år.
Om oss
Spillkråkan bildades 1998. Vi är idag fler än 450 medlemmar och vi äger tillsammans mer är
29.000 ha skog. Vår yngsta medlem är 25 år och vår äldsta är 89.
Spillkråkan vill genom sin verksamhet
- stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen
- öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk
- bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte
Spillkråkan finns på facebook och på www.spillkrakan.se.
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