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Hedersspillkråka 2019
Mona Nyberg utsågs till årets Hedersspillkråka för sina mångåriga och engagerade
insatser inom Spillkråkan.

Spillkråkans resa 28 – 30 juni
Spillkråkans årliga resa går i år till Jönköping och den nordiska konferensen för
kvinnor i skogsbruket. Konferensen har temat Skogen som inkomstkälla.
Konferensen går av stapeln 28 - 30 juni i Jönköping. Här kommer kvinnor i
skogsbruket från de nordiska länderna att träffas för erfarenhetsutbyte och
kunskapsutveckling. Vi kommer att träffa skogsägare, företagare och forskare på
exkursioner och seminarier om entreprenörskap i skogen, skogsbruk i förändrat
klimat, jämställdhet i skogsbruket och mycket annat.
Ett 80-tal kvinnor från de nordiska länderna är anmälda. Bakom konferensen står
Nordiske Skogskvinner, dvs nätverken Spillkråkan, Skogskvinnorna i Värmland,
Kvinner i Skogbruket (Norge) och Konur i skógi (Island).
Läs mer  på Nordiske Skogskvinners hemsida:
https://nordiskeskogskvinner.org/mote-2019/

Spillkråkans Årsmöte
Spillkråkans årsmöte ägde rum den 28 april i Stockholm. Förutom sedvanliga
årsmötesförhandlingar berättade Kerstin Dafnäs, Spillkråkans ordförande, personligt
och intresseväckande om kvinnans roll i de gröna näringarna samt om sitt eget liv
och sin relation till skogen. Skogforsks VD Charlotte Bengtsson, som var inbjuden
talare, kunde tyvärr inte komma från Göteborg på grund av flygstrejk.

Två nya styrelseledamöter, Linnea Claesdotter och Margareta Åkerström, valdes in
samt hälsades välkomna till styrelsen.
Karin Linander lämnade styrelsen. Eftersom Karin inte var närvarande vid årsmötet
avtackades hon vid ett senare tillfälle.

Skogens roll i klimatomställningen - symposium med SLU och LU
40 deltagare från civilsamhället, företag, forskning och myndigheter samlades i
Uppsala den 28 maj för att ventilera olika perspektiv på bioekonomins målkonflikter,
möjligheter och alternativ.
Tack vare det breda spektrumet av deltagare blev diskussionerna mångfacetterade. På
bild Marie Wickberg, Mellanskog, Helene Samuelsson, Sveaskog, och Johanna
Sandahl, SNF.

Frågeställningar som lyftes var bland annat nödvändigheten av både grön
produktionsomställning och grön konsumtionsomställning, behovet av oberoende,
icke beställningsstyrd forskning och behovet hos både bolag och privatskogsbruket av
fakta och beslutsstöd för att hantera komplexiteten i de beslutskriterier som ligger till
grund för skogsskötsel idag.
Kontentan var att en mångfald av lösningar behövs parallellt, både för att påskynda
omställningen och sprida riskerna.

SkogsElmia 6-8 juni och SkogsNolia 13-15 juni
I år ställde Spillkråkan ut med egen monter på SkogsElmia. 12 Spillkråkor turades om
att bemanna montern under mässperioden och dela ut material på området. Det gick

över förväntan med att träffa kvinnor på mässan. Många kände till oss och många var
intresserade. Tävlingar, Spillkråke-prylar, information och godis drog publik. Hittills
har vi fått 11 nya medlemmar och en fin artikel i Jönköpingsposten med Rosita
Magnusson och Margareta Åkerström (se hemsidan). Ett stort tack till alla som
ställde upp på mässan och speciellt till Louise Uggla som gjorde en fantastisk insats
som projektledare för hela arrangemanget!

Helgen därpå fortsatte Beverly Bjerke informera på SkogsNolia, där tillsammans med
Kerstin Grahnén.

Nyckelbiotopinventeringen
Skogsstyrelsen har i regeringsuppdrag att arbeta med Nyckelbiotoper och att
förmedla hur arbetet sker. Som ett led i detta har det bildats en referensgrupp, i
vilken Spillkråkans Sara Nilsson ingår sedan 1 år tillbaka. Referensgruppens arbete
har mynnat ut i ny inventeringsmetodik för Nyckelbiotoper och en klarar definition
av Nyckelbiotop. Den nya inventeringsmetodiken har testats i nordvästra Sverige.
Resultatet är att fler Nyckelbiotoper identifierats.
Tillsammans med LRF Skogsägarna, Skogsägarföreningarna och Västerbottens
Allmänningsförbund har Spillkråkan lämnat kommentarer på Skogsstyrelsens
resultatrapport.
I kommentarerna trycks det särskilt på att rättssäkerheten vid
nyckelbiotopinventeringen måste stärkas för skogsägarna.

Verksamhetsplanen 2019
Spillkråkans verksamhetsplan innehåller ett gediget och variationsrikt utbud av
träffar över hela landet. Läs mer på Spillkråkans hemsida
https://spillkrakan.se/wp-content/uploads/2019/04/Verksamhetsplan-2019.pdf

Utbildnings- och evenemangsgruppen
Lina Arvidsson kommer i vår att ta över ansvaret som sammanhållande för
Spillkråkans Utbildnings- och evenemangsgrupp. Kärstin Nilsson Björk och
Margareta Wåström fortsätter att arbeta i gruppen.
Hemsidan för Nordiske Skogskvinner
Det finns en gemensam hemsida för nätverket för kvinnliga skogsägare i Norden.
https://nordiskeskogskvinner.org/

Nordiske Skogskvinner på Instagram
Du som har fina bilder och klipp att visa från din skog - dela dem gärna under taggen
#nordiskeskogskvinner på Insta.

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 Spillkråkan
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.

Spillkråkans mål
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

Spillkråkans Hemsida
Spillkråkan har en Hemsida: www.spillkrakan.se

På Hemsidan hittar du mycket information om föreningen och våra många olika
träffar och utbildningar i hela landet.

Spillkråkans Facebooksida
Spillkråkan finns också på Facebook.
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