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Spillkråkans Årsmöte
Spillkråkans årsmöte hölls i april och var även detta år digitalt på grund av pandemin. Två nya
ledamöter invaldes i styrelsen: Mona Hall och Helena Löthgren.

Mona Hall
Jag bor i Linköping och äger tillsammans med min man 70 hektar klippor och skog i
Östergötland/Sankt Annas skärgård på Södra Finnö. Sedan 2021 ingår jag som ledamot i Spillkråkans
styrelse och är även en av fyra i Östergötlands stamansvarig-team. Jag är med i Spillkråkan
framförallt för att jag tycker det ger så mycket att träffa andra engagerade skogskvinnor för att
diskutera erfarenheter och lösningar.
I styrelsearbetet ägnar jag mig just nu med liv och lust åt medlemsregister och hemsida.
Ser fram emot att träffa er andra Spillkråkor i skogen eller på andra aktiviteter.

Helena Löthgren
Jag är styrelseledamot i Spillkråkan sedan 2021. Jag bor på och driver en skogsfastighet i Nora,
Örebro län och är uppväxt med skogen och allt vad den kan bjuda på när det gäller både flora och
fauna, kultur och historia, mental kraft och ekonomi. Jag är utbildad ekonomagronom och jobbar till

vardags som kontorschef på Ludvig&Co.
Hedersspillkråkor
Lena Olausson och Marie Nylin utsågs till Hedersspillkråka för sitt stora engagemang och omfattande
arbete med att förnya Spillkråkans Hemsida samt för sina individuella insatser i föreningen.
Beslutades att Spillkråkans årsavgift skall vara oförändrad 250 kr även nästkommande år.

Turné hos våra stamansvariga
Madeleine Rockler och Elisabeth Andreasson är nya som stamansvariga förStockholm &
Mälarstammen. Vi har besökt dem båda.

Madeleine Rockler
1. Var är du geografiskt bosatt?
Jag bor i Stockholm och har skogsfastighet tillsammans med min syster utanför Motala, Östergötland.
2. Vilken skogsupplevelse under senaste året vill du dela med dig?
För ungefär två år sedan tog vi fram en ny skogsbruksplan. Planen är mycket bra dokument; det ger
oss en överblick på de åtgärder som behöver göras såsom planering av röjning, gallring och
avverkning och som vi kan följa under en längre tidsperiod.
Vi har också haft besök av granbarkborrar som har gjort att vi har har fått avverka skog och nu har vi
planterat såväl björk, gran och tallplantor för att få en variation av växtlighet i skogen.
3. Varför har du valt att engagera dig i Spillkråkan? Vilka är de positiva sidorna?
Jag tycker Spillkråkan erbjuder många positiva och intressanta föreläsningar/utbildningar. Likaså
uppskattar jag träffarna med medlemmarna där jag får lyssna på andras erfarenheter och nätverka
med andra kvinnliga skogsägare. Det är några faktorer som betyder mycket för mig och som hjälper
mig och min syster i vårt skogsarbete.

Elisabeth Andreasson
1. Var är jag geografiskt bosatt?
Jag bor på Kungsholmen i Stockholm sedan 30 år tillbaka då jag flyttade från Göteborg till Stockholm.
Min skog har jag utanför Göteborg i närheten av Bollebygd och Alingsås.
2. Vilken skogsupplevelse under senaste året vill jag dela med mig?
Min familj har som tradition att helgen innan jul träffas i vår skog, grilla korv och dricka glögg medans
vi springer omkring och försöker hitta den finaste julgranen att ta med hem.
Vi markerar var sin gran och ropar på min far som kommer med motorsågen. Alltid lika roligt och se
vem som sen lyckas klä den finaste julgranen.
3. Varför har jag valt att engagera mig i Spillkråkan? Vilka är de positiva sidorna?
Spillkråkorna är en fantastisk förening full av inspirerande kvinnor med enorm erfarenhet och
engagemang för skogen. När jag investerade i mina egna skogsfastigheter var det självklart för mig
att gå med i Spillkråkorna. Jag började med att gå introduktionskursen som inspirerade mig att lära
mig mer om min skog. Jag uppskattar alla kursenar och seminarier som Spillkråkan anordnar, allt från
deklarationskunskap till hur man skall försäkra skogen samt jaga barkborrar. Nätverkande är också
lärande! Det årliga julbordet och Spillin på Grand är perfekta tillfällen att träffa andra spillkråkor och
inspireras av deras erfarenheter. Fullärd blir man aldrig!

Skogliga nyheter
Skogsdebatten i media/EU och hur Spillkråkan agerar
Ingen har väl missat hur debatten om skogen och skogsbruket rasat under våren?
Tidningen ETC kontaktade Spillkråkan för att skildra skogsbruket ur en enskild skogsägares
perspektiv. Frågan om skillnaden i skogsägande mellan män och kvinnor har sedan följts upp av så
skilda nyhetsmedia som Dagens Industri, Fria Val och SVT Jämtland. Förutom frågan om jämställt
skogsägande försöker vi lyfta fram det hållbara och varierade skogsbruket som bedrivs av enskilda
skogsägare.
Du hittar artiklar och TV-inslag på Spillkråkans hemsida under Media och under
påverkansarbete/media på Mina Sidor (låsta artiklar) samt även i den slutna facebookgruppen.
På EU-nivå pågår samtidigt det viktiga arbetet med en rad initiativ för att uppnå klimatneutralitet och
värna biologisk mångfald, som på olika sätt kommer påverka oss skogsägare. Tyvärr riskerar man att
kasta ut barnet med badvattnet genom att minska mångfalden av skogsbruksmetoder och öka
detaljstyrningen av enskilda skogsägare. Spillkråkan jobbar inte aktivt på europeisk nivå, men
medlemmar medverkar ibland i möten och media. Här är ett aktuellt informationsklipp med
spillkråkan Camilla Logarn om det enskilda skogsbruket.
Webbutbildning om skogsbrand
Vi vet ju alla att risken för skogsbränder ökar i våra skogar. På hemsidan finns tips om en utbildning
om skogsbrand. Det är en samordnad utbildning från Hushållningssällskapet med hjälp av EU-medel
Kursen vänder sig till markägare och är gratis. Läs mer om utbildningen på hemsidan .

Spillkråkans remissvar till Skogsutredningen
Spillkråkans remissteam och styrelse har utarbetat och avlämnat remissvar till Skogsutredningens
slutbetänkande ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” (SOU 2020:73). Nu
vidtar den politiska bearbetningen av betänkandet. Ett speciellt tack till Eva Åkerlund med flera som
gjort ett fantastiskt arbete med att utvärdera denna 1200 sidor långa utredningen. Spillkråkans
remissyttrande hittar du på hemsidans Mina sidor under Påverkansarbete/remissyttranden.

Fysiska och digitala medlemsmöten
Vi räknar nu med att vi kommer kunna börja med fysiska träffar igen efter sommaren, anpassat efter
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De fysiska träffarna är verkligen efterlängtade!
Spillkråkan kommer även att fortsätta med digitala medlemsträffar, som har varit mycket
uppskattade av medlemmarna.
Håll utkik efter inbjudningar och information på hemsidan, på facebook och i mailkorgen!
Mälarstammen
Elisabeth Andreasson och Madeleine Rockler är nya som stamansvariga i Mälarstammen. De har
eftertätt Marie Nylin och Margaretha Wåhström som avtackades på årsmötet för sin tid som
stamansvariga.
Östgötastammen
Katla Kindestam Nilsson avtackades också på årsmötet för sin tid som stamansvarig för
Östgötastammen. Östgötastammen drivs nu av ett team som består av Mona Hall, sammankallande
samt Pia Östryd, Agneta Lönestam Ohlsson och Ulrika Östh.

Övrig information
Spillkråkans framtida inriktning
Spillkråkans framtida inriktning presenterades på årsmötet. Tack alla medlemmar som engagerat sig
genom att delta på strategimöten och svara på medlemsenkäten!
Det är tydligt att föreningens målsättningar har ett starkt stöd hos medlemmarna och att
medlemmarna är mycket nöjda med föreningens verksamhet. Därför sätter vi nu fortsatt kurs framåt
och med breddat utbud av aktiviteter för att möta medlemmarnas önskemål och behov.
Det innebär:
● Fortsatt fokus på lokala träffar i stammarna
● Ökat fokus på utbildning
● Fortsatt utveckling av det digitala utbudet och digitala mötesplatser
● Fortsatt arbete för att stärka kvinnors roll i skogsnäringen
Under de senaste åren har medlemsantalet vuxit med ca 50% samtidigt som föreningen fått allt
större möjligheter att driva påverkansarbete både regionalt och nationellt och flera nya stammar
tillkommit. Föreningen står nu i ett läge där vi behöver effektivisera vårt arbetssätt så att våra aktiva
kan ägna sin tid åt sån’t som verkligen är till glädje både för föreningen och de aktiva själva, genom
både små och stora uppdrag.
● Ny målsättning: Hållbart föreningsliv, för att underlätta för våra aktiva att kombinera vardag
och föreningsarbete nu när föreningen växer
Styrelsen går nu vidare med att bryta ner målen till en handlingsplan. Du hittar mer information
under årsmöteshandlingar 2021 på Mina sidor på Hemsidan.
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