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Spillkråkans resa till Österrike 23-27 maj 2020 - inklusive 

konferensen Forests in Women's Hands  

Spillkråkans resa 2020 går till Österrike och inkluderar den internationella 

konferensen för kvinnor i skogsbruket Forests in Women's Hands  (måndagen 

den 25 – onsdagen den 27 maj).  

Vi inleder med ett eget reseprogram för Spillkråkan under söndag 24 - måndag 25. 

Konferensen är förlagd i natursköna Traunkirchen. Konferensen och troligtvis 

exkursioner är på engelska. 

Du kan redan nu registrera dig för konferensen genom denna länk: 

https://forstfrauen.at/en/conference-2020 och anmäla ditt intresse för Spillkråkans 

resa till kassor@spillkrakan.se. 

Spillkråkan Ingrid Stjernquist håller i researrangemanget, men behöver hjälp. Om du 

kan tänka dig att engagera dig i reseplaneringen mellan januari och maj, kontakta 

ingrid.stjernquist@natgeo.su.se eller ordforande@spillkrakan.se.  

Mer information kommer efter årsskiftet. 

 

Naturmorgon i P1 sände direkt från Spillkråkan Kerstins skog 

I oktober fick Spillkråkan förfrågan om att sända Naturmorgon från en 

Spillkråke-skog för ett specialprogram om hållbart skogsbruk. Programmet sändes 

från ordförande Kerstins skog i Jämtland och du kan lyssna på hela programmet här 

eller ett inslag här.  

Tack vare inslaget fick Spillkråkan rekordmånga besökare på vår hemsida och många 

fler följare på FB. Samt mycket positiv återkoppling från skogsnäringen. 

 

Sveriges skogar i ett förändrat klimat  

- IALE’s konferens och Spillkråkans webbenkät 

https://forstfrauen.at/en/conference-2020
mailto:kassor@spillkrakan.se
mailto:ingrid.stjernquist@natgeo.su.se
mailto:ordforande@spillkrakan.se
https://sverigesradio.se/avsnitt/1389389
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1027&artikel=7345612


 

 

Spillkråkan var inbjuden som talare och representant för det privata skogsbruket vid 

en konferens på Stockholms universitet i oktober. Kerstin Dafnäs representerade 

Spillkråkan. Vår medlem Ingrid Stjernquist talade också, i sin roll som forskare vid 

Institutionen för naturgeografi vid SU.  

Kerstin visade bl a resultatet av den webbenkät Spillkråkan gjorde i höstas om 

medlemmarnas syn på klimatförändringarna och skogsbruket. Glädjande nog fick vi 

rekordmånga svar på kort tid. Resultaten är också intressanta. 70% av de svarande sa 

att de redan ser förändringar i sitt skogsbruk som de tror har samband med 

klimatförändringarna och 50% har redan anpassat sin skogsskötsel. Vanligast är mer 

blandskog, fler trädslag och ändrade omloppstider. De som svarade lämnade också 

många intressanta kommentarer. Läs gärna hela presentationen här, under 

presentationer. 

 

Ny stam: Jämtlands- och Västernorrlandsstammen 

Vi har fått en ny stam, Jämtlands- och Västernorrlandstammen, som i första hand 

vänder sig till spillkråkor i Jämtlands och Västernorrlands län. Stamansvarig är Åsa 

Lipka Falck. Det behövs fler som engagerar sig i den nya stammens 

programverksamhet. Är du intresserad att bidra med dina krafter i stammen kan du 

kontakta Åsa via raketa@raketa.nu eller 070-419 81 80 

Spillkråkans stammar 

Det händer mycket i våra stammar. Du hittar mycker om alla stammarnas program 

och verksamhet på hemsidan LÄNK 

Nedan följer ett axplock fråns stammarnas höstaktiviteter 

Smålandsstammen i Asa Försökspark  

Smålandsstammen anordnade fredagen 

den 20 september en studiedag i Asa 

försökspark för 17 Spillkråkor från 

Småland-, Skåne- och Östgötastammarna. 

Parkchef Martin Ahlström inledde med en 

presentation av Försöksparken och 

Tillväxtparken i Asa. Därefter förflyttade vi 

oss ut i fält och en föryngringsyta där 

forskningsassistent Kristina Wallertz tog 

över. Kristina pratade bland annat om 

markberedningsmetoder och nyttan av 

markberedning för plantöverlevnad samt 

planttyper och behandlingsmetoder och 

medel mot snytbagge. Vi tittade även på Douglasplantor och pratade om 

provenienser, tillväxt, plantbehandling och överlevnad.  

https://spillkrakan.se/medlemssida/
https://spillkrakan.se/kvinnliga-skogsagare/aktiviteter/


 

 

Efter lunch på vackra Asa Herrgård åkte vi ut till en ungskog med tall där Anders 

Englund från Sundins skogsplantor berättade om allt från personalbrist till 

plantmaterial, plantöverlevnad och röjningsstrategier. Skogsbruket står inför en 

mycket svår situation med färre självverksamma och ett stort behov av arbetskraft för 

plantering och röjning. Detta arbete utförs idag främst av arbetskraft från Polen, 

Baltländerna och Ukraina. Men säsongsarbetarna vill jobba långa arbetsveckor 

samtidigt som de svenska arbetsledarna jobbar 40h vecka (och vill ha fredag 

eftermiddag ledig). Likaså söker sig många säsongsarbetare till andra länder där de 

tjänar mer, bland annat på grund av den sjunkande kronan, och där 

arbetsförhållandena kan vara bättre. Det är svårt att få svenska ungdomar att söka sig 

till de skogliga utbildningarna även om arbetsmarknaden känns trygg. Hur detta ska 

lösas framöver är något som vi alla behöver ta med oss! 

En mycket intressant och givande dag och vi hoppas kunna återkomma till Asa en 

annan gång. Föreläsarna var också positiva över det stora intresset och engagemanget 

hos deltagarna! 

Spillkråkan Småland 

Annelie Johansson 

Örebrostammen – mikroplantor 

Under hösten gjorde Örebrostammen ett intressant 

studiebesök på Svenska skogplantors plantskola, Vibytorp 

utan för Hallsberg. 

Vi fick bla se hur mikroplantor odlas i en jättestor hall ( se 

bild). Plantorna förvaras sedan  i stora kylhus under vintern 

och år två planters de utomhus för att senare säljas till 

kunder. 

Spillkråkan Örebro 

Ingegerd Wedendal 

 

Mälarstammen - Granbarkborren - vad säger forskningen? 

Den 4 november kom Martin Schroeder, SLU, till oss på Mälarstammen. Martin är 

professor i skogsentomologi vid institutionen för ekologi.  

 



 

 

Ämnet för kvällen var ” Granbarkborren vad säger forskningen”. Nedan återges lite av 

det som Martin förtäljde oss den kvällen. 

Biologi 

- Övervintrar som adult 

- April/maj startar svärmningen 

- Hanarna borrar sig in i trädet 

- Hanarna avger sedan feromon som lockar honor och andra hanar 

- 1-3 honor per hane 

- Varje hona gnager sedan en modergång där äggen läggs 

- Ur äggen kläcks sedan larver som gnager larvgångar 

- Granbarkborrens fiender är: rovlevande flugor, myrbaggar och parasitsteklar 

 

Varför blir det utbrott 

- Stora stormfällningar (tex Gudrun) 

- Extremt varma och torra somrar (tex 2018) 

 

Åtgärder 

- Viktigast är förebyggande åtgärder! 

Se till att ha stormfasta, vitala bestånd för ett framtida klimat. 

Mälarstsmmen 

Marie Nylin  
 

Östgötastastammens julbord 

Östgötastammen träffades på kvällen onsdagen den 

27 november och var därmed första stam ut med 

årets julbord. Spillkråkorna träffades i Linköping i 

anslutning till Stångån, där de klev ombord på båten 

Kind.  

Under 3 timmar åt de ett härligt julbord medan 

båten tog dem på ut på ån i Linköpings innerstad. 

Det var en stor samling av Spillkråkorna som var 

med varav 3-4 stycken var med för första gången. 

Sammanlagt var det ca 25 Spillkråkor som 

tillsammans hade en väldigt trevlig kväll. 

 



 

 

Styrelsens strategi-och planeringsdag  

Den 20 oktober träffades styrelsen för en dag med uppföljning av Spillkråkans 

strategi och planering inför resten av året och 2020. Som alltid med Spillkråkan blev 

det en mycket rolig dag med trevligt umgänge.  

Vi konstaterade snabbt att det går bra nu: det 

Spillkråkan har arbetat för i över 20 år - 

jämställdhet,  hållbart skogsbruk och 

kvinnliga nätverk - är mer aktuellt än 

någonsin.  

Våra stamansvariga gör ett fantastiskt arbete 

med att ta fram intressanta aktiviteter. Vi har 

rekordmånga besökare på många av våra 

arrangemang. Och Spillkråkan efterfrågas allt 

mer i olika sammanhang. Vi har t o m fått 

önskemål från en länsstyrelse om att starta en 

stam i deras län.  

Därför står nu frågan om kompetensförsörjning högt upp på listan. Om du har bra 

idéer om hur vi når medlemmar som kan tänka sig ta ett uppdrag, hör gärna av dig 

till styrelsen. Eller om du vill engagera dig. Längre ner i Kråkröret finns några 

uppdrag. 

Nordiskt samarbete 

I november träffades representanter för de nordiska 

nätverken i Oslo. Ingrid Stjernquist och Kerstin Dafnäs 

representerade Spillkråkan. 

Vi gick igenom utvärderingen av det nordiska mötet i 

Jönköping, vilket var en positiv läsning.Vi formulerade 

och undertecknade ett intentionsavtal för fortsatt 

samarbete och utarbetade former för det fortsatta 

arbetet. Högt på listan är att hitta sätt att komma i 

kontakt med och mobilisera finska skogsägare. Flera av 

de andra svenska nätverken är också intresserade av ett närmare samarbete. Nästa 

konferens i Norge är planerad till 2021. 

 

LRF:s projekt Lövsuccé 2.0 

Spillkråkan deltog i LRF:s Skogsdag Lövsuccé 2.0 den 26 oktober i Holma utanför 

Jönköping. Projektet förordar mer löv i våra framtida skogar.  

Nedan finns några matnyttiga länkar till skötsel av löv, klimatanpassning etc.  

● Sammanställning av nuvarande kunskap om lövskog och lövträd (har tagits 

fram inom projekt Lövsuccé) 

● Skogskunskap.se - en bra kunskapsplattform om att sköta lövskog 

https://www.skogforsk.se/cd_4aabb9/contentassets/d16b5f608f0a43fb9e6f54f110eaf47f/lovtrad-och-lovskog-low.pdf
https://www.skogskunskap.se/skota-lovskog/


 

 

● Klimatanpassat skogsbruk på skogsstyrelsen.se 

● Svenska lövträdföreningen 

● Biosfärföreningen Östra Vätterbranterna 

 

FRAS workshop om skogsskötsel för naturhänsyn och sociala värden 

Denna workshop hölls i november i Göteborg, där Spillkråkan representerades av vår 

medlem Haidi Andersson. 

FRAS projektet pågår under 2018 – 2021 och finansieras via skogsnäringen, 

Skogforsk, Sveriges Lantbruksuniversitet och Linneuniversitetet. Syftet är att samla 

forskningen om hur skogarna i södra Sverige ska skötas på bästa sätt idag och i 

framtiden.  

Sex doktorandtjänster har fördelats inom ämnesområden som berör skogens hela 

omloppstid. Det finns ämnen med fokus på enskilda trädslag, på blandskog samt 

generell hänsyn. 

Vi i Spillkråkan är delaktiga i FRAS projektet som referensgrupp tillsammans med 

representanter för skogssektorn och olika samhällsorganisationer.Informationen 

sprids via workshops, skogsdagar, publikationer, sociala medier och andra digitala 

plattformar. 

Mer om dagen kan läsas på vår hemsida---(Länk till hemsida med artikel)… 

 

PEFC-årskongress i Nederländerna 

Spillkråkans ordförande Kerstin Dafnäs var i 

oktober i Nederländerna som gästtalare vid 

nederländska PEFCs årskongress.  

De ville höra en livs levande skogsbrukare 

berätta om sin syn på hållbart skogsbruk och 

kontaktade PEFC Sverige, som valde att 

kontakta just Spillkråkan.  

Kerstin fick ett mycket positivt mottagande och 

bl a förfrågan om inte Spillkråkan vill engagera 

sig i ett utbyte med kvinnliga skogsbrukare på 

Solomonöarna i Stilla Havet. Eftersom det är lite utanför vårt arbetsfält tipsade hon 

om våra norska systrar, som har en plattform för internationellt stöd och samarbete. 

Jämställdhetsmyndigheten 

Spillkråkans styrelseledamot Linnea Claesdotter var på plats på 

Jämställdhetsmyndighetens(JäMy) träff den 18 november. JäMy hade bjudit in 

representanter från kvinno- och jämställdhetsorganisationer för att presentera sig 

https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/olika-satt-att-skota-din-skog/klimatanpassad-skogsskotsel/
http://www.lovtradforeningen.se/
https://www.ostravatterbranterna.se/


 

 

som myndighet och berätta om sitt uppdrag. Under eftermiddagen fick vi lyssna på 

flera personer från JäMy som presenterade sina arbetsområden. Vi som 

organisationer/föreningar hade även ett "runda-bords"-samtal där vi diskuterade hur 

kommunikationen mellan myndigheten och oss som organisationer kan förbättras. 

 

Spillkråkan får idag ekonomiskt bidrag av JäMy och tack vare det har vi möjlighet att 

förverkliga visa aktiviteter, exempelvis konferensen i somras.  

Utbildnings- och evenemangsgruppen 

Gruppen söker fler medlemmar. Om du är nyfiken kan du kontakta medlemmarna 

Kärstin Nilsson Björk eller  Margareta Wåström som kan berätta mer om uppdraget, 

eller kassör/ordförande. 

 

Medlemsregistret på Hemsidan 

Kolla att dina uppgifter i medlemsregistret är riktiga! Meddela om du tex har ny 

adress.  

För vår interna statistik vill vi också har uppgifter om ditt skogsinnehav, areal och i 

vilket län din skog finns. 

Maila dina uppgifter till: kassor@spillkrakan.se 

 

Skogsägarstatistik från Skogsstyrelsen 

Spillkråkans hemsida är faktiskt källan som alla går till för att få information om 

kvinnors ägande av skog i Sverige. Eftersom siffrorna var lite gamla har vi bett 

Skogsstyrelsens statistiker köra fram ny fräsch data, vilket de snabbt gjorde. Så här 

ser det ut per 2018: 

Kvinnliga skogsägare äger 43% av den produktiva skogsmarken,  

totalt 4,8 miljoner ha. 

Så här ser fördelningen mellan könen ut (se grafen nedan). Nyckeln till jämställdhet 

är vem som bestämmer över den samägda skogen. Om det är enbart mannen, 

kontrollerar män 85% av den produktiva skogsmarken, och i så fall är den praktiska 

jämställdheten i skogsägarledet ungefär densamma som i övriga skogsbruket.  

mailto:kassor@spillkrakan.se


 

 

 

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. 

Spillkråkan växer – kom och hjälp till 

Det är roligt att Spillkråkan blir alltmer känd och får fler medlemmar. Vi behöver 

också vara fler som hjälper till i Spillkråkans ideella verksamhet både lokalt och 

centralt. Vill du var en av dem som arbetar aktivt i Spillkråkan? Det ger tillfällen att 

samarbeta med andra engagerade skogsägare, bygga upp ett nätverk i branschen och 

ha mycket trevligt tillsammans! 

Vi söker personer till följande uppgifter: 

 

Utbildnings- och evenemangsgruppen 

Uppgift: vara med i gruppen som planerar resor och Stockholm - Mälarstammens 

utbildningar.  

 

En till stamansvarig i Stockholm - Mälarstammen 

Uppgift: att tillsammans med den andra stamansvariga planera och genomföra 



 

 

aktiviteter. Dvs boka föredragshållare/exkursioner, fixa lokaler, förtäring mm. 

Representera Spillkråkan vid event i regionen. 

En till stamansvarig i Småland 

Uppgift: att tillsammans med den andra stamansvariga planera och genomföra 

aktiviteter och utbildningar. Dvs boka föredragshållare/exkursioner och utbildningar, 

fixa lokaler, förtäring mm. Representera Spillkråkan vid event i regionen. 

Jämställdhetsgruppen 

Uppgift: tillsammans med övriga medlemmar i gruppen genomföra och utveckla 

Spillkråkans jämställdhetsplan. Bevaka jämställdhetsfrågor i skogsnäringen och 

samarbeta med andra intressenter.  

För mer information kan du kontakta befintliga ansvariga, vår kassör eller vår 

ordförande. Kontakta vår kassör för att anmäla intresse kassor@spillkrakan.se . 
Om du är intresserad av helt andra uppgifter är du också välkommen att höra av dig. 

 

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. 

December 2019 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar  

Redaktör Lena Malmberg 
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