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Turné hos våra stamansvariga 
- möt Katla, stamansvarig i Östergötland 
Spillkråkan är organiserat i lokalavdelningar – stammar. Vi har för närvarande åtta stycken 

stammar, som finns inom olika geografiska områden över hela landet. Vi har ställt tre frågor till 

Katla Kindestam Nilsson som är stamansvarig för Östgötastammen. 

 

1. Var är du geografiskt bosatt? 

Jag bor i Kisa, södra Östergötland.   

 

2. Vilken skogsupplevelse under senaste året vill du dela med dig? 

Några mil utanför Pärnu i Estland har vi en fastighet. Att följa 

björkplanteringen vi satt 2008 är fantastisk. Oj, vad det är bördig mark 

där!                        

 

3. Varför du har valt att engagera dig aktivt i Spillkråkan och vilka är de 

positiva fördelarna?   

Att vara aktiv i Spillkråkan är för mig att skaffa mig mer kunskap som 

skogsägare, träffas och utbyta erfarenheter.  

 

Skogliga nyheter 

Region Skånes skogsstrategi är klar 
Spillkråkan Anna Schyman deltog vid lanseringen i augusti med ett föredrag om jämställdhet i 

skogsbranschen. Du kan se Annas inslag på bifogade youtubelänk. 

 
Lyckat generationsskifte i familjeskogen  

Läs och inspireras av våra Spillkråkor Birgit och Cecilia Timne om deras generationsskifte på 

sidan fyra. 

 

Stor skillnad i mäns och kvinnors skogsägande 
Kvinnor som äger skog är inte bara färre till antalet än män utan de äger också betydligt mindre 

brukningsenheter. Detta enligt ny statistik från Skogsstyrelsen. In och kika på vår hemsida för att 

läsa mer. 

 

Fysiska och digitala möten 
Spillkråkans Stammar bjuder nu in till fysiska möten  
Äntligen är coronasituationen sådan att Spillkråkans stammar kan genomföra fysiska aktiviteter 
under hösten! Den stamansvariga utför den riskbedömning som Folkhälsomyndigheten har 
utformat och anpassar aktiviteten där så behövs. 
 
Digitala möten/ webbinarier i höst 
Spillkråkans utbildnings- och evenemangsgrupp samt de stamansvariga arbetar på att ta fram 

ett gemensamt digitalt medlemsprogram.  

https://www.youtube.com/watch?v=CMQb3QiaNmw&feature=youtu.be
https://www.e-pages.dk/skddiverse/695299509/html5/
http://spillkrakan.se/


 
 

 

 
: info@spillkrakan.se 

 

: @spillkrakan 

 

 

Mälarstammen ordnade den 15 september ett digitalt möte med Danske Bank. Mötet blev 

mycket uppskattat av de 40-talet Spillkråkor som deltog. 

Du som inte hade tillfälle att närvara kan se seminariet här.  

Efter mötet skickade vi ut en enkät till det 60-tal medlemmar som anmält sig till seminariet. Här 
tog vi tillfället i akt att ställa en extra fråga ” Vad är min förväntan på mitt medlemskap i 
Spillkråkan” 
Så här svarade Spillkråkorna: 

● 70% "Öka min kunskap inom skog" 
● 6% "Öka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen”  
● 6% ”Annat” 

Fler medlemsenkäter kommer senare att skickas ut till alla medlemmar.  

Övrig information  
Efterlyser erfaren inom hyggesfritt skogsbruk 
En av de vanligaste frågorna som kommer från medlemmarna är hur man kan bedriva ett 

hyggesfritt skogsbruk, dvs skogsbruk utan kalhyggen. Vi vill därför samla in berättelser från 

Spillkråkor, som har erfarenhet av detta, för att sedan kunna sprida kunskap bland övriga 

Spillkråkor. Du som har erfarenhet från ett hyggesfritt skogsbruk får gärna maila Sara Nilsson i 

Spillkråkans styrelse och berätta. 

 

Möjlighet för Spillkråkor i Stockholm/Mälardalen att utöka sitt skogsnätverk 
Tycker du träffarna i Stockholm är lärorika och kan du tänka dig att medverka i teamet 
som organiserar stammens aktiviteter? Vi söker stockholmsbaserade Spillkråkor som vill 
engagera sig under 2021. Läs mer här om vad teamet gör och kontakta 
stamansvariga Marie Nylin eller kontaktperson för stammarna Lena Olausson för mer 
information. 

Mailstrul - hamnar ibland i skräpposten/kampanj/promotions 
Spillkråkan har sedan i maj en ny mailleverantör. Nya mailleverantören har ett kraftigare 
spamfilter vilket medfört att en del mail från Spillkråkan ibland hamnar i skräpposten hos 
medlemmarna. Titta alltså i din skräppost/kampanjkorg ibland! För att få in mailet i inkorgen som 
vanligt så godkänner man avsändaren genom att frisläppa/godkänna mailet i 
Skräpposten/Spamkorgen.  

Facebook – Spillkråkan har nu en sluten grupp på Facebook 
Vi har nu skapat en sluten grupp på Facebook som är till för enbart Spillkråkans medlemmar. 
Syftet är att vi kan säga hej till varandra, ställa en fråga, lyfta ett ämne för att kunna diskutera 
med andra Spillkråkor.  
Du ansluter dig till gruppen här: https://www.facebook.com/groups/2744118895857570   
 

 
 

Skogliga hälsningar, 
Kråkrörets redaktör Lena Malmberg
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