
   
 

 
Kråkröret nr 1:2019  

 
Spillkråkans Årsmöte den 28 april 
Alla Spillkråkor är hjärtligt välkomna till Spillkråkans årsmöte  
söndagen den 28 april kl 14-17 i Stockholm. Inbjuden  talare är Skogforsks VD 
Charlotte Bengtsson. 
 
Spillkråkans resa 2019 
Nordisk konferens för kvinnor i skogsbruket i Jönköping 
Konferensen, som har temat Skogen som inkomstkälla, ersätter i år Spillkråkans 
årliga resa.  

Konferensen går av stapeln 28 - 30 juni i Jönköpng. Här kommer kvinnor i 
skogsbruket från de nordiska länderna att träffas för erfarenhetsutbyte och 
kunskapsutveckling. 

Alla Spillkråkor är välkommna till konferensen för  att träffa skogsägare, företagare 
och forskare på exkursioner och seminarier om entreprenörskap i skogen, skogsbruk 
i förändrat klimat, jämställdhet i skogsbruket och mycket annat. 

Bakom arrangemanget står Nordiske Skogskvinner,  
dvs nätverken Spillkråkan, Skogskvinnorna i Värmland, Kvinner i Skogbruket 
(Norge) och Konur i skógi (Island).  

Läs mer och anmäl dig på Nordiske Skogskvinners hemsida: 
https://nordiskeskogskvinner.org/mote-2019/ 

Tänk på att antalet platser är begränsat och intresset stort, vänta inte med din 
anmälan! 

Det preliminära programmet är bifogat Kråkröret. 

 
Skogsmingel Stockholm den 8 april 
Föreningen Skogen bjuder in oss till Skogsmingel i Stockholm den 8 april 17.00 - 
19.00. Du anmäler Dig via länken nedan och där hittar Du också mer information om 
tid och plats. 
https://www.skogen.se/formular/valkommet-till-skogsminglet-2019 
 
 
Skogens Dag i Riksdagen den 11 april –  
Specialinbjudan till Spillkråkans medlemmar 
Spillkråkans medlemmar inbjuds att delta i Skogens dag i Riksdagen. Spillkråkan kan 
också utan kostnad delta i rundvandring och lättare lunch innan huvudprogrammet. 

https://nordiskeskogskvinner.org/mote-2019/
https://www.skogen.se/formular/valkommet-till-skogsminglet-2019


   
 

Det är en separat anmälningssida om man väljer det alternativet. Anmälan görs via 
formulär i nedanstående länk. 
https://www.skogen.se/skogens-dag-i-riksdagen-2019 
 
 

Kalhyggesfritt skogsbruk den 4 april i Tiveden 
För dig som är intresserad av kalhyggesfritt skogsbruk i praktiken ordnas en 
skogsdag den 4 april av Hemma hos Martha & Anders i Tived. Läs mer 
här: http://www.marthaochanders.se/wp-content/uploads/2019/02/skogsdag-4-
april.pdf 
 
 
Nytt isländskt nätverk för kvinnor i skogsbruket 
Den 1 februari höll kvinnor i skogsbruket på Island ett möte, där stadgarna för en 
intresseförening för skogskvinnor antogs. Målet med denna organisation är att främja 
kvinnors deltagande i alla åldrar inom alla skogsområden, med tonvikt på 
sammanhållning och samarbete. Vi gratulerar våra isländska systrar till föreningen! 
Du som vill kan följa dem på Facebook Konur í skógi - skógarkonur 
 
Nya hemsidan för Nordiske Skogskvinner och ny tag för oss skogskvinnor 
på Insta 
Nu finns en gemensam hemsida -https://nordiskeskogskvinner.org/- för nätverk för 
kvinnliga skogsägare i Norden. Där kan man också anmäla sig till sommarens 
nordiska konferens. 
Du som har fina bilder och klipp att visa från din skog - dela dem gärna under taggen 
#nordiskeskogskvinner på Insta. 
 
 
Jämställt Skosbruk 
Spillkråkans jämställdhetgrupp arrangerade den 23 
januari 2019 föreläsningar och diskussioner om 
jämställdhet samt ett jämställt skogsbruk. 
 
Talare var Gudrun Schyman och Jesper Fundberg. Jesper 
är maskulinitetsfoskare och etnolog.  
 
Seminariet var mycket uppskattat av de mer än 50 
deltagarna, de flesta Spillkråkor. Några spillkråkor deltog 
i seminariet via länk. 
 
 
 
Skogens digitala verktyg 
Haidi Andersson deltog i februari i en konferens i Alnarp anordnad av FRAS 
(Framtidens skogsskötsel i södra Sverige). Temat för konferensen var digitaliserde 
verktyg inom skogsbruket. Blan nycket annat berättades det om hur drönare används 
för att inventera röjningar och planteringar, söka granbarkborre angrepp och se över 
behov av dikesrensning. 

https://www.skogen.se/skogens-dag-i-riksdagen-2019
http://www.marthaochanders.se/wp-content/uploads/2019/02/skogsdag-4-april.pdf
http://www.marthaochanders.se/wp-content/uploads/2019/02/skogsdag-4-april.pdf
https://www.facebook.com/groups/1417959108306634/
https://nordiskeskogskvinner.org/
https://www.instagram.com/explore/tags/nordiskeskogskvinner/


   
 

 
Spill in på Grand Hotell 
Torsdagen den 7 februari samlades några Spillkråkor 
för givande samtal vid den månatliga träffen på 
Grand Hotell, Stockholm i Cadierbaren.Två av 
deltagarna var nya medlemmar i Spillkråkan 

Nästa Spill In  är den första tordagen i april, dvs den 
4 april. 
 
 

   

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 ca 450 medlemmar och vi äger tillsammans mer 
är 86.000 ha skog. Våra medlemmar har skog i hela landet. Spillkråkan har flest 
medlemmar i Östergötland, Skåne, Småland, Västerbotten och Kopparberg/Dalarnas 
län. Vår yngsta medlem är 25 år och vår äldsta är över 80 år. Under 2018 fick vi 77 
nya medlemmar. 
 
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 har en Hemsida www.spillkrakan.se 
På Hemsidan hittar du mycket information om föreningen och våra många olika 
träffar och utbildninngar i hela landet. 
 
Spillkråkan finns också på Facebook. 
 
Mars 2019 
redaktör Lena Malmberg 
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