
 

 

 

 
 

SPILLKRÅKAN 

Verksamhetsberättelse 2019 



 

 

SPILLKRÅKAN      Verksamhetsberättelse 
Intresseförening för       2019 
kvinnliga skogsägare 

 

1 

 

Ordföranden har ordet 
Det gångna året har inneburit en helt ny nivå av aktivitet för föreningens nästan 500 

medlemmar.  

 

Med en enorm mängd frivilligt arbete genomförde de aktiva en första nordisk konferens för 

kvinnor inom skogsbruket, som totalt samlade 100 medverkande. 

 
Medlemmarna gjorde den kvinnliga skogsägaren synlig i media och vår röst hörd i 
skogsnäringen. 

 
De stamansvariga runt om i Sverige satte återigen samman ett högaktuellt programutbud 
med ett 50-tal träffar.  
 
Det är glädjande att se att vi haft ca 900 besök på våra aktiviteter, som genomsyrats av 
föreningens målsättning att: 
 

● Stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen  
● Öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk  
● Bygga upp ett kvinnligt nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte inom 

föreningens intresseområde 
 
Spillkråkans engagerade medlemsbas har varit en stark motor i föreningens alla aktiviteter. 
Ingrid Stjernquist, Anna Lena Carlsson, Gabrielle Barnekow, Margareta Wåström, Linnéa 
Claesdotter och Rosita Magnusson gjorde en stor insats för Nordiske Skogskvinners första 
nordiska möte. Jämställdhetsgruppen med Beverly Bjerke, Anna-Lena Carlsson, Linnéa 
Claesdotter och Anna Schyman har arbetat för att verkställa den nya jämställdhetsplanen. 
Kärstin Nilsson-Björk och Margareta Wåström i Utbildnings- och evenemangsgruppen har 
hållit i centralt ordnade aktiviteter.  
Föreningens stamansvariga, som organiserat alla medlemsaktiviteter runt om i Sverige, har 
varit Birgit Timner, Katarina Brunnström, Annelie Johansson, Katla Kindestam-Nilsson, 
Ingegärd Wedendal, Marie Nylin, Margareta Wåström, Eva Åkerlund, Ingrid Talu, Åsa 
Lipka-Falck, Kerstin Grahnén och Beverly Bjerke. 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning och ansvarsfördelning:   
Kerstin Dafnäs, ordförande och PR-och informationsansvarig, projektledare Möte 2019. 
Gabrielle Barnekow, kassör, kontaktperson för stamansvariga och ansvarig för 
medlemsregistreringen. Lena Malmberg, sekreterare och redaktör för Kråkröret. Lena 
Olausson, ansvarig för hemsidan och arkivarie. Anna Lena Carlsson, ansvarig för JäMy-
ansökan. Katarina Brunnström, ansvarig för Facebook och representant för stamansvariga. 
Sara Nilsson, kontaktperson för hållbart skogsbruk och webinarier. Linnéa Claesdotter, 
kontaktperson för genusgruppen, FB-redaktör, samt Margareta Åkerström.  
 
Antal styrelsemöten har uppgått till 12 ordinarie möten och ett strategimöte.   
 

 
Spillkråkans medlemmar 
Vid utgången av 2019 hade Spillkråkan 483 medlemmar vilket är en ökning med 8 % från 
året innan. 
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Spillkråkans skogsinnehav 

Spillkråkans medlemmar kan lämna uppgift över hur mycket skog de innehar. 74 % av våra 
medlemmar han lämnat uppgift om sitt skogsinnehav. 

Sammanlagt har dessa Spillkråkemedlemmar angivit att de äger en sammanlagd skogsareal 
på mer än 66 000 ha, vilket extrapolerat på hela medlemsbasen motsvarar ca 90 000 ha. 

 
Här äger Spillkråkans medlemmar sin skog, totalt 483 st, för 7 st saknas uppgift. 
 

 
 

Spillkråkans påverkansarbete för en jämställd och 
hållbar skogsnäring 
Under 2019 gick Spillkråkans påverkansarbete in i en ny fas. Mycket fokus har legat på de 
regionala skogsprogrammen, där Spillkråkan arbetat för att skogsägande kvinnor ska bli 
delaktiga i den demokratiska processen, så att skogsägarens behov av att förena ekonomisk, 
biologisk och social hållbarhet inte tappas bort. 
 
Efter att jämställdhetsgruppen tagit fram en ny jämställdhetsplan under 2018, har 2019 
handlat om att sätta planen i verket. I mars mottog Näringsdepartementet Skogsstyrelsens 
åtgärdsförslag för en jämställd skogsnäring, där Spillkråkan lämnat inspel. Den nya 
föreningen NYKS har varit drivande i jämställdhetsdebatten och intrycket är att 2019 är det 
år då skogsnäringen äntligen började agera.  

 
Seminariet Jämställt Skogsbruk, 29 januari 
Under en tisdagskväll hade Spillkråkans medlemmar samt ett antal externa deltagare 
möjlighet att lyssna på inspirerande och informerande föreläsningar av Gudrun Schyman 
och Jesper Fundberg. Seminariet, som var mycket uppskattat, ägde rum i Stockholm men 
webbsändes också. Det var sammanlagt 60 deltagare under kvällen, fysiskt och digitalt. 
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Statistik om kvinnors skogsägande 

Skogsstyrelsen har på Spillkråkans begäran tagit fram färsk statistik om kvinnors 
skogsägande. Kvinnliga skogsägare äger 43% av den produktiva skogsmarken, totalt 4,8 
miljoner ha. 

 

 

Jämställdhetsmyndigheten JäMy 

Spillkråkans styrelseledamot Linnea Claesdotter var på plats på Jämställdhetsmyndighetens 

träff i november. 

Erfarenhetsutbyte jämställdhet i skogsnäringen 

Spillkråkan har haft ett första möte med ett av skogsbolagen för att utbyta erfarenheter om 

insatser för att öka jämställdheten i skogsbruket. 

 

Skogsstyrelsens samverkansprocess om nyckelbiotoper 

Spillkråkan har ett antaget styrdokument för definition och arbete med ett hållbart skogsbruk. 

I juni 2018 bjöds Spillkråkan in att delta i Skogsstyrelsens samverkansprocess om 

nyckelbiotoper. I samverkansprocessen bearbetas definitionen av nyckelbiotoper och 

Skogsstyrelsens arbete med att inventera dessa. Deltagandet under 2019 har skett via 

deltagande på Skype-möten samt inlämnande av reflektioner och åsikter på rapporter från 

samverkansprocessen. Samverkansprocessen har under senare delen av 2019 avslutats. 

 

Certifieringsorganisationer 

Spillkråkan träffade under hösten 2019 svenska FSC Dialog om deltagande i deras sociala 

medlemskammare har skett. Spillkråkan har även varit i dialog med svenska PEFC. 

 
Kerstin Dafnäs höll föredrag om hållbart skogsbruk ur skogsägarens perspektiv på PEFC 
Nederländernas årskongress i oktober. 
 
Under 2019 har möjligheten att tillhandahålla en miljöcertifieringsutbildning via 
paraplyorganisationen Prosilva för Spillkråkans medlemmar undersökts. 
 
Forsknings- och utbildningsväsendet 
Linnea Claesdotter och Kerstin Dafnäs deltog i SLU’s symposium i Uppsala i maj angående 
skogens roll i Sveriges klimatomställning. 
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Sveriges skogar i ett förändrat klimat - IALE’s konferens Stockholms universitet.  
Spillkråkan var inbjuden som talare för det privata skogsbruket vid IALE’s konferens i 
oktober. Kerstin Dafnäs redovisade bl a resultatet av en webbenkät Spillkråkan gjort om 
medlemmarnas syn på klimatförändringarna och skogsbruket.  

FRAS-projektet pågår under 2018 – 2021 och finansieras via skogsnäringen, Skogforsk, 
SLU och Linnéuniversitetet. Syftet är att samla forskningen om hur skogarna i södra Sverige 
ska skötas på bästa sätt idag och i framtiden. Spillkråkan är delaktiga i FRAS-projektets 
referensgrupp och Haidi Andersson har representerat Spillkråkan vid flertalet träffar. 
Informationen sprids via workshops, skogsdagar, publikationer, sociala medier och andra 
digitala plattformar. 

Nationellt och regionala skogsprogram 
Spillkråkan har deltagit med representanter under höstens regionala samråd för 
framtagande av de regionala skogsprogrammen. i Jämtland, Uppland, Södermanland 
och Skåne. Kerstin Dafnäs ingår dessutom i programrådet för Regionala skogsprogrammet i 
Region Jämtland. Där har Spillkråkan haft möjlighet att lämna synpunkter till 
Skogsutredningen 2019. 

 

Katla Kindestam Nilssson har också representerat Spillkråkan då landshövding Carl-Fredrik 
Graf bjöd in till ett rundabordsamtal den 22 oktober med fokus på 
skog/turism/jakt/naturvård i länet. 

 
Skogsprogrammets årskonferens 2019: Varför ser vi olika på skogen? 
Lena Olausson och Kerstin Dafnäs deltog i Näringsdepartementets och Skogsstyrelsens 
årskonferens i december, som syftade till dialog om nyttjandet av skogen. Konferensen tog 
också upp hur nationella skogsprogrammet kan utvecklas vidare och hur de regionala 
perspektiven fångas upp. 

 
Skogsorganisationer 
Föreningen Skogen bjöd speciellt in Spillkråkans medlemmar till Skogsminglet och 
Skogens Dag i Riksdagen under skogsveckan i april. 
Margareta Åkerström deltog i Föreningen Skogens årliga höstexkursion anordnad i 
samarbete med Södra Skogsägarna. Årets tema var ”Ökad skogsproduktion i 
familjeskogsbruket inom ramen för ett hållbart skogsbruk – hur då?” Ca 150 personer, 
branschfolk och politiker, deltog i exkursionen varav ca 50 var kvinnor.  
 
Spillkråkan samarbetar med LRF i projektet Lövsuccé 2.0 som förordar mer löv i våra 
framtida skogar i Småland. Lena Olausson informerade om Spillkråkan vid en första 
skogsdag i Holma i oktober. 

 

Nordiske Skogskvinners konferens i Jönköping 
Ett första historiskt möte för kvinnor i det nordiska skogsbruket arrangerades av Spillkråkan 
i samarbete med övriga nätverk i Nordiske skogskvinner 28-30 juni på Scandic Elmia i 
Jönköping. Konferensen hade temat Skogen som intäktskälla. Drygt 100 personer från fyra 
länder medverkade. Konferensen hade också en deltagare Österrike. Det var ett gediget 
program i tre dagar med kunskaps- och erfarenhetsutbyte länderna emellan. Landshövding 
Helena Johansson från Jönköping invigde konferensen och gav sin syn på skogens betydelse 
och framtid. Under dessa dagar erbjöds två exkursioner och över 20 föreläsningar med 
intressanta ämnen såsom Skog och folkhälsa, Skogsbruk i förändrat klimat, Träprodukter i 
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framtiden och Jämställdhet i skogsbruket. Mötet genomfördes med stöd från 
Jämställdhetsmyndigheten och Stiftelsen Seydlitz MP bolagen. 
 
Spillkråkan har fortsatt arbetet med att utöka samarbetet med andra nätverk i hela Norden 
via fysiska möten, webbmöten, konferenser mm, framförallt i projektarbetet med den 
Nordiska konferensen som genomfördes 28-30 juni. Det nordiska mötet utmynnade i en 
intention att svenska nätverk ska träffas under 2020. Ett intentionsavtal avseende det 
nordiska samarbetet i Nordiske Skogskvinner undertecknades i Oslo i november.  
 

 
Spillkråkan och omvärlden 
Avtryck i media 
Under verksamhetsåret har Spillkråkan fått uppmärksamhet i både press och radio. Under 
2019 fanns artiklar om Spillkråkan i följande sammanhang.  Spillkråkan uppmärksammades 
speciellt i samband med den internationella konferensen i Jönköping med artiklar i 
Tidningen Skogen, SkogsLand, SkogsSverige, SkogSupply, SkogsElmias tidning och 
Jönköpingsposten. Mats Hannertz skrev en artikel om det nordiska mötet i ett nyhetsbrev 
som publicerats på SNS hemsida samt en del i Scandinavian Journal of Forest Research. 
 
Kerstin Dafnäs, Spillkråkans ordförande deltog i radions P1 Naturmorgon om Hållbart 
Skogsbruk, som sändes från Kerstins skogsfastighet i Jämtland. Programmet fick positiva 
kommentarer och gav ett flertal kontakter och nya medlemmar.  
 
Spillkråkan och Kerstin Dafnäs medverkade i en artikel om jämställdhet i skogsbruket i 
tidningen Skogseko. 
 
Kristianstadsbladet har haft en artikel samt en förstasida med Spillkråkans medlem Katarina 
Brunnström om skogsbranden. 
 
Dagens Industri intervjuade Elisabeth Celsing angående skog som kapitalplacering och 
SHB’s tidning Tillväxt intervjuade Sara Nilsson. 
 
Intervju med Åsa Lipka Falck och Kerstin Dafnäs i Östersundsposten och Länstidningen 
Östersund om en ny Spillkråkan-stam i Jämtland - Västernorrland. 
 
Spillkråkan har under hösten omnämns i bilaga till Göteborgsposten om kvinnliga 
skogsägare.  
 
Hemsidan  
Spillkråkans hemsida är en viktig informations- och kunskapskanal för medlemmar men 
även för icke medlemmar. Information om aktiviteter och nyheter uppdateras löpande. En 
del är endast avsedd för medlemmar och för åtkomst till den delen krävs ett lösenord.  
  
Spillkråkans domännamn är www.spillkrakan.se. Vi har också en hemsida för Nordiske 
Skogskvinner, www.nordiskeskogskvinner.org.   
 
Hemsidan fortsätter att vara välbesökt. Den har under de senaste 12 månaderna haft 3.100 
unika besökare, en ökning med 35% jämfört med föregående år. 
 
Sociala medier  
Aktiviteten på Spillkråkans Facebook-sida fortsätter öka. Spillkråkan hade under 2019 586 
gilla-markeringar (+27% senaste året) och 613 följare (+28% senaste året). Vi ser att enskilda 
inlägg kan ha en räckvidd på upp till 1000 personer.  

http://www.spillkrakan.se/
http://www.nordiskeskogskvinner.org/
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Kråkröret 
Fyra nummer av Spillkråkans digitala nyhetsbrev publicerades under året. 

 

Mässor o konferenser:   
15-16 mars Skogsdagar på Korrö. Spillkråkan Småland deltog som utställare.  

24 april Skogskväll Åseda. Spillkråkan deltog med info-bord. 

6-8 juni Skogselmia. Spillkråkan deltog som utställare och Louise Uggla koordinrade de 
många Spillkråkor som bemannade montern, som var sponsrad av Elmia. 

13-15 juni Skogsnolia. Kerstin Grahnén och Beverly Bjerke informerade om Spillkråkana 
verksamhet på mässan. 

16 november Skogsdag på Linnéuniversitetet i Växjö. Spillkråkan deltog med info-bord.  

 
 

Årsmöte 
Spillkråkans årsmöte ägde rum den 28 april i Stockholm. Mona Nyberg utsågs till årets 

Hedersspillkråka för sina mångåriga och engagerade insatser inom Spillkråkan. 

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.  
 

Utbildningar 
Tidigare centrala utbildningar har, i takt med att medlemsantalet ökat, flyttats till 

stammarna. En grundkurs i Stockholm har organiserats centralt. 

 
Web-seminarier. Spillkråkan har en klar ambition att aktiviteter ska nå ut till medlemmar 
i hela landet. Styrelsen har under 2019 utvärderat olika alternativ för webbmöten för att öka 
möjligheten till delaktighet i arrangemang för medlemmar som inte är fysisk i möteslokalen. 
Programmet Hangouts Meet kommer att användas och införskaffas vid årsskiftet 
2019/2020. 
 
 

Spillkråkans stammar 
Även i år har Spillkråkans stammar ordnat ett rikt utbud av träffar, resor och utbildningar 
där medlemmarna har kunnat nätverka och lära. Spillkråkans stammar har under 2019 
anordnat ett 50-tal träffar med ca 700 deltagande medlemmar. Nedan finns en 
sammanställning av de olika stammarnas aktiviteter under året. 
 

Skånestammen 
 6 mars  Skogscertifiering, vad är det och vad innebär det för mig som skogsägare. 

Lars-Anders Johnsson, jägmästare och skogs och miljörevisor med bred kunskap och 
erfarenhet om både FSC- och PEF-standardena hade en heldagsutbildning med oss. Lars- 
Anders har både arbetat med certifiering och sedan med revision av både certifierade 
skogsbruk och industrier. Vi fick lära oss förstå innebörden med certifiering och lite olika 
tolkningar av den.  

10 deltagare 
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10 april  Skötsel av bryn och tätortsnära skogar. Björn Wiström SLU Alnarp Visar oss 
runt i landskapslaboratoriet på Alnarp som omfattar c:a 20 ha. Det blev så tydligt hur viktigt 
det är att spara buskar i olika höjder just i brynen både för djurlivet och att förebygga 
stormskador. Våtmarker, läplantering och några spännande ”salar” i skogen var också en del 
av parken. 

29 deltagare 

    

29 maj  Drönare. Södras drönar utbildade inspektorer Axelina Jonsson och Andreas 
Johansson lät oss köra drönare så att vi själva kunde se dels hur lätt det är, men också vilken 
nytta vi kan ha av drönaren för att överblicka vår skog. Vi befann oss i området för 
skogsbranden i ”Hästveda skogen”, där vi tydligt kunde se hur branden dragit fram i stråk 
och hur den kunde hoppa långt bort.  

10 deltagare 

   

10 oktober  Skadegörare och växtsjukdomar i skogen. Docent Johanna Witzell vid 
SLU i Alnarp guidade oss i Skogsstyrelsens skogar vid Ullstorps kursgård. Phytophtera 
sprids via internationell växthandel ex. rhododendron, jord som flyttas, sniglar mm. 
Phytophtera skadar trädens rotsystem och försvagar trädet. Rotvältor, stambrott och 
nedblåsta grena visar att Phytophteran är aktiv. Utöver skadegörare blev vi visade en 
thujaskog med gigantiska träd. 

13 deltagare 

  

6 december  Julträff med kransbindning. Cecilia Nilsson har med olika sorters 
pyntegrönt och deltagarna gör fantastiska dörrkransar och diverse julgrupper. Kreativiteten 
flödar och efteråt avnjuter vi julmat. 

12 deltagare 

   

Stamansvariga: Birgit Timner och Katarina Brunnström 
 
 

Smålandsstammen 
15-16 mars Skogsdagar på Korrö Spillkråkan Småland deltog som utställare. 
 
5 april  Digitala tjänster,  Ljungby med Carl-Johan Moberg och Per Hedberg , 
Virkesbörsen samt Hans Thunander,  KATAM 
11 deltagare 
 
24 april  Skogskväll Åseda. Spillkråkan deltog med info-bord 
 
24 maj  Alnarp Arboretum  med Cecilia Nilsson som guide 
14 deltagare 
 
1 juni  Skogsträff Bästerås, Liatorp med Magnus Strandberg från Skogsstyrelsen och 
Birgitta Strandberg som markvärd 
14 deltagare 
 
6-8 juni SkogsElmia. Spillkråkan deltog som utställare 
 
20 september  Tema Föryngring på Asa försökspark med Kristina Wallertz, SLU och 
Anders Englund, Sundins Skogsplantor  
17 deltgare 
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17 oktober  Spill - in på hotell Cardinal Växjö. Drop in med skogssnack 
6 deltagare 
 
15 november  Tema Skog och Vilt i Växjö med Hans Haraldsson från Skogsstyrelsen 
samt Ulf Rosander och Helen Lantz från LRF 
14 deltagare 
 
16 november  Skogsdag LNU Växjö. Spillkråkan deltog med info-bord 
 
8 december  Julbord på Villa Gransholm, Gemla 
8 deltagare 
 
Stamansvarig: Annelie Johansson 
 
 

Östgötastammen 
Östgötastammen har sammanlagt haft sex träffar och fyra utbildningstillfällen under 2019. 

11 februari fick vi lära oss mer om skogsbilvägar, Holmen Norrköping. 

13 deltagare.  

 

7 mars blev det besök på Danske Bank i Linköping. De berättade om sin verksamhet och 
sedan fick Virkesbörsen berätta om sin affärsidé. Vi bjöd in Bondbönorna.  

23 deltagare. 

 

19-22 mars  Motorsågskurs, utbildare Henrik Renius, Vretaskolan. 

3 deltagare 

 

10 april  Röjsågsutbildning, utbildare Henrik Renius, Vretaskolan. 

7 deltagare 

 

14 maj  Studiebesök på Träullit, Österbymo Hardwood och Nääs bryggeri. 

30 deltagare. 

 

25 augusti Drönarutbildning, Tuna gård, Vimmerby.  

7 deltagare 

 

16 september Träff på Landshypoteket i Linköping och information om skogsgödning. 

17 deltagare 

 

22 september  Röjsågsutbildning, , utbildare Henrik Renius, Vretaskolan. 

3 deltagare 

 

17 oktober  Träff med Bondbönorna och fokus på solceller och elbilar, Vreta kluster, och 
after work på Boställets vedugnsbageri.  

17 deltagare 

 

27 november  Julbord på MS/KIND och Kinda kanal. 

26 deltagare  
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Katla har också representerat Spillkråkan då landshövding Carl-Fredrik Graf bjöd in till ett 
rundabordsamtal den 22 oktober med fokus på skog/turism/jakt/naturvård i länet. 

 
Stamansvariga: Katla Kindestam Nilssson  

 

  

Stockholms- och Mälarstammen 
12 februari  Ägande-och brukanderättsutmaningarna i skogen. Anna Treschow, 
rättspolitisk expert på LRF Skogsägarna informerade. 
44 deltagare 
 
2 april  Sågverk och dess verksamhet, historiskt och idag. Jan Moritz fd 
sågverkschef informerade. 
38 deltagare 
 
Hösten 2019: Grundkurs i skogsbruk 
Dan Mårtensson, Skogsstyrelsen Ladvik, organisatör Kärstin Nilsson Björk 
10 deltagare 
 
8 oktober  Vad göra när vädret kommer emellan. Johan Litsmark, 
naturskadespecialist på Länsförsäkringar gav råd om hur man som skogsägare kan skydda 
sig. 
45 deltagare 
 
4 november  Granbarkborren, vad säger forskningen? Martin Schroeder, professor 
på SLU gav en lägesbeskrivning. 
47 deltagare 
 
5 december: Julbord 
Organisatör: Kärstin Nilsson Björk 
Ca 30 deltagare 
 
Första torsdagen i varje månad (med sommaruppehåll) Spill In på Grand Hotell i 
Stockholm  
Ca 10 deltagare/gång 
 
 
Stamansvariga: Marie Nylin och Margareta Wåström. 
 
 

 
Örebrostammen 
Örebrostammen har haft sex sammankomster under året. 
 
12 februari  Granbarkborreskador. Kurs med Monica Pettersson Skogsstyrelsen i 
Örebro. Vi fick lära oss allt ifrån granbarkborrens livscykel och till hur man upptäcker 
angrepp och skador på sin skog. Mycket lärorik och givande kväll.  
12 deltagare 
 
25 april  Hyggesfritt skogsbruk och demonstration av drönare. Monica Pettersson 
från Skogsstyrelsen i Örebro visade ett demonstrationsområde för hyggesfritt skogsbruk norr 
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om Örebro.Vi diskuterade för- och nackdelar bl.a. kostnadsaspekten. Kvällen avslutades med 
en demonstration av drönare. Alla var mycket entusiastiska och vill lära mer om drönare.    
10 deltagare. 
 
16 september  Studiebesök på Svenska Skogsplantor, Vibytorp i Hallsberg. 
Intressant att få se odlingar av mikroplantor som odlats där sedan 2013. Det innebär att 6,5 
miljoner plantor ryms i ett enda växthus. På detta sätt sparas energi och vatten. Efter ett år i 
växthus och infrysning under vintern flyttas plantorna utomhus till friland. 
15 deltagare. 
 
10 november  Spillkråkan inbjuden av Moelven till skogskväll för kvinnor. 
Landshypotek, Argum och Moelven delade med sig nyttiga kunskaper om ekonomi, juridik 
och skogsskötsel. Det blev också tillfälle att presentera Spillkråkan och det resulterade i flera 
nya medlemmar.  
10 deltagare  
 
13 november  Skogskväll på Billerud Korsnäs. Emil Andersson och Jonas Kling 
välkomnade oss till Frövifors, som är ett av Billerud Korsnäs förpackningsindustrier. 
Kommande produkt är en flaska i papper. Mottot är "förpackningar för en hållbar framtid". 
 Vi fick dessutom många värdefulla tips hur vi skall sköta vår skog .Tex. "3-T vägen" till ökad 
tillväxt. Dvs. 1.Rätt trädslag  2.Rätt åtgärd i tid  3.Täthet mellan plantor. 
13 deltagare 
 
12 december  Julsammankomst på Lindesbergs Stadshotell.     
9 deltagare. 
 
Stamansvariga: Ingegärd Wedendal och Marianne Björklund 
 
 

Dalastammen 
 24 juni  Siljansfors försökspark  

Christer Karlsson tog emot Spillkråkan på Siljansfors försökspark. 

  
 Stamansvariga: Ingrid Talu och Eva Åkerlund  

 
 
 

Jämtlands- och Västernorrlandsstammen 
1 oktober, Raketa_institut, Östersund 
Salong kring konst/natur & allting runtomkring - samtal kring skog, arkitektur 
& konst – med skogen och trädet som utgångspunkt & källa. 
Stammen bildades hösten 2019. 
 
Stamansvarig: Åsa Lipka Falck. 
 
 
Västerbottenstammen 
19 oktober  SLU-dagen i Umeå 
Västerbottenstammen bjöd in till SLU-dagen, öppet hus på SLU Umeå. 
 
Stamansvariga: Kerstin Grahnén och Beverly Bjerke. 


