Kråkröret nr 3:2019

Nordiska konferensen iJönköping 28 - 30 juni
Nordisk Konferensen, som hölls på Scandic Elmia i Jönköping, hade temat: Skogen
som intäktskälla. Konferensen blev mycket uppskattad och den genomfördes mycket
professionellt. Vi var drygt 80 st kvinnor från fyra länder som träffades. Deltagarna
från Sverige kom från: Spillkråkan, Skogskvinnorna i Värmland, Dryaderna och
Grenverket. Deltagarna från Norge kom från Kvinner i skogsbruket och från Island
kom kvinnorna från Skogarkonur. Vi hade också en deltagare Österrike.

Det var ett späckat program i dagarna tre med kunskaps- och erfarenhetsutbyte
länderna emellan. Landshövding Helena Johansson från Jönköping invigde
konferensen och gav sin syn på skogens betydelse och framtid. Det var många
intressanta föreläsningar i helsal med också ett antal gruppseminarier där vi hade ett
antal intressanta ämnen att välja på som ex Skog och folkhälsa, Skogsbruk i förändrat
klimat, Träprodukter i framtiden och Lönsam kvalitetsproduktion.
Fredagseftermiddagen tillbringade deltagarana i skogen med att med enkla medel
göra skogen vackrare. Mycket kan man åstadkomma med sekatör och grensax för att
ex få hörnet vid skogsvägen eller gläntan vackrare!

På lördag kväll blev det filmpremiär av Skogsforsks instruktionsfilm i
ungskogsröjning. Instruktörerna Mathilda Clausen Wingård från Dryaderna och
Jannike från Kvinner i skogsbruket instruerar och visar på hur man hanterar en
röjsåg och skapar både produktionsskog och naturvård.
https://youtu.be/hIw3e2Dd6r

Söndagen avslutades med ett besök på Tångerda försöksgård. Gården, som i
samarbete med Linneuniversitetet, arbetar med att få lönsammare skogsbruk,
kvalitetsproduktion och förädling. Gården fokuserar på björk, douglasgran, asp och
hybridasp.
Läs mer i Land Skogsbruk från konferensen, öppna nedanstående länk
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2019/07/NV_6_2019-color1.pdf

Föreningen Skogens Höstexkursion 2019
Den årliga höstexkursion anordnad av Föreningen Skogen i samarbete med Södra
Skogsägarna var den 116:e i ordningen. Årets tema var ”Ökad skogsproduktion i
familjeskogsbruket inom ramen för ett hållbart skogsbruk – hur då? ” Ca 150
personer deltog i exkursionen varav ca 50 var kvinnor. Dagarna var fyllda med
kunniga föredragshållare och diskussioner mellan duktigt branschfolk från olika
delar av Skogssverige och politiker från olika partier.
Exkursionen varade i två dagar och omfattade besök på tre olika skogsfastigheter.
Första besöket på skogsfastigheten Skaftnäs handlade mycket om skogshistoria och
naturvård där vi fick se vilken otrolig insats betesdjuren gör med att bevara de gamla
kulturmarkerna. På en kvadratmeter kunde man hitta 60 olika växande arter. Vi fick
också se exempel på skötsel av skog med höga naturvärden.
Andra besöket var på skogsfastigheten Svensbygd där det också fanns fina gamla
kulturmarker som betades. Temat på den fastigheten var högförädlat plantmaterial
och produktionsalternativ med Douglasgran. Vi fick också se en gallring med generell

hänsyn, där man diskuterade hur man tar hand om de träd och områden man avsatt i
den tidigare slutavverkningen.

På den tredje skogsfastigheten, Lindhult var temat var olika skador på skog. Mycket
information och diskussion om granbarkborrar om vad man kan göra förebyggande
och när skadan är skedd, ett aktuellt ämne idag. Diskussioner och föredrag hölls
också om viltskador på skog. I ett tallbestånd fanns två referenshägn där det ena helt
utestängde viltet och det andra var öppet nertill så att mindre vilt upp till
rådjursstorlek kunde ta sig in. Man kunde sedan jämföra dessa ytor med övriga
beståndet, en otrolig skillnad på tillväxt och även variation av olika lövslag. Det
diskuterades också vikten av skog och vilt i balans så att fodertillgången är tillräcklig
och att det finns fordervariation, vilket är viktigt för djurens hälsa.
Östgötastammens drönarutbildning
Söndag 25 augusti samlades sju förväntansfulla och entusiastiska Spillkråkor vid
Tuna Gård utanför Vimmerby för att lära sig köra drönare och att även lära hur
regelverket kring detta ser ut. Ledare för utbildningen var Annette Eilert med företag
”Eilerts Drönare” och Katrin Magnusson med företag ”Magnussons Drönare”. De har
båda kandidatexamen Skog och trä, Linneuniversitetet. Annette är utbildad
drönaroperatör vid Trafikflyghögskolan Ljungbyhed och Katrin är godkänd
drönaroperatör hos Transportstyrelsen. Dagen varvades med teoretiska
genomgångar och praktiska övningar med drönare.
Spillkråkorna fick insikt i vilka möjligheter och användningsområden man kan ha
med en drönare. Med fantasi och kreativitet kan man komma långt. Annette och
Katrin ska i september börja med ett projektarbete hos Södra Skogsägarna med att ta
fram metoder att med hjälp av drönare och värmekamera göra viltinventering i
skogarna. Spännande!

Utbildnings- och evenemangsgruppen
Spillkråkan genomför i höst, i samarbete med Sogsstyrelsen, en tre-dagars grundkurs
på Ladvik.
Vill du engagera dig mer i Spillkråkan?
Följande arbetsgrupper söker fler medverkande: Utbildnngs- och
evenemangsgruppen, genusgruppen och statistikgruppen.
Kontakta ordforande@spillkrakan.se eller styrelsen@spillkrakan.se eller ring Kerstin
på 709-885574 om du vill veta mer eller anmäla ditt intresse.
Regionala skogsprogram
Arbetet med regionala skogsprogram är i full gång runt om i Sverige. De flesta
län/regioner ordnar öppna workshops mm. Om du är intresserad av skogsbrukets
utveckling lokalt och att göra din röst hörd, är det en möjlighet du inte ska missa.
Medlemmar i Spillkråkan är nu involverade i arbetet med regionala skogsprogram i
Jämtlands (Spillkråkan är medlem i programrådet), Upplands och Södermanlands
län
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.
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
På Hemsidan hittar du mycket information om föreningen och våra många olika
träffar och utbildningar i hela landet.
Här kan du också ta ta del av föredrag och annat från den Nordiska
Skogskonferensen i Jönköping i juni i år.

Medlemsregistret
Det uppdaterade medlemsregistret finns nu på hemsidan. Kolla att dina uppgifter är
riktiga. Om inte kontakta: kassor@spillkrakan.se
Spillkråkans Facebooksida
Spillkråkan finns också på Facebook.
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