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Äntligen träffas vi i skogen igen! 
Vi har ju alla längtat efter att kunna träffas och nu är Spillkråkans stammar i full gång med 
medlemsmöten på olika håll i landet. Läs mer på spillkrakan.se >>För medlemmar >> Aktiviteter.  

Spillkråkan kommer också att ha digitala medlemsträffar under hösten, 20 oktober med Charlotte 
Bengtsson, VD Skogforsk och 18 november med Sten B Nilsson, fd professor SLU. Håll utkik efter 
inbjudningar och information på hemsidan, på facebook och i mailkorgen! 

 

Turnén hos våra stamansvariga fortsätter 
Den här gången besöker vi Ulrika Östh som tillsammans med Mona Hall, sammankallande samt 
Pia Östryd och Agneta Lönestam Ohlsson tagit över stamansvaret för Östgötastammen. 

 

1. Var är du geografiskt bosatt? 
Jag bor i min skog i norra Småland nära Östgötagränsen. År 1835 bestämde sig en bonde i Alsta by, 
Frödinge socken, att ta sitt pick och pack och flytta ut från byn och bygga sig ett hus för sig själv på 
andra sidan sjön. I det huset bor vi nu sedan 30 år. Gården har varit i släkten sedan 1860-talet men vi 
är de första ägarna som bor här. Det känns stort att få förvalta den. 
 
2. Vilken skogsupplevelse det senaste året vill du dela med dig? 
Barkborreangreppen är dessvärre ett elände som jag delar med många men de har givit årets finaste 
skogsbild. Jag hade ett antal nerblåsta granar, utspridda och på otillgängliga ställen, och svårt att hitta 
någon som kunde skota ut dem. Då tog jag till gammal teknik. Jag hyrde in en kvinna med skogshästar 
som snabbt löste problemet. Att se hästarna i arbete är en skönhetsupplevelse. Att se kuskarna i 
arbete är imponerande – helt otroligt hur de lyckas hänga med i hästarnas fart över stock och sten. 
 
3. Varför har du valt att engagera dig aktivt i Spillkråkan? Vilka är de positiva sidorna? 
Jag gick med i Spillkråkan eftersom jag fick frågan ”Varför är du inte med i Spillkråkan?” och inte kom 
på någon bra anledning till att jag inte var det. Det är något av det bästa jag gjort! Så många bra och 
intressanta studiebesök och föredrag jag fått vara med på! I princip alla har jag haft direkt nytta av i 
mitt skogsbrukande. Mötet med andra skogskvinnor är också oerhört värdefullt. 
 
Vår förra stamansvariga har gjort ett fantastiskt jobb. Det säger väl en hel del att det nu behövs fyra i 
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ett stamteam för att ersätta henne. Jag hoppas att jag kan bidra till att Spillkråkan fortsätter att vara 
ett viktigt och inspirerande nätverk för skogsägarinnor. 
 
 

Skogliga nyheter  
Hållbart skogsbruk  
Både från EU-nivå och nationellt kommer nu ”en bombmatta med nya regelförslag för skogen”, för att 
citera Danske Bank. I deras senaste nyhetsbrev Skog & Ekonomi finns en läsvärd temaartikel om 
ökade regleringar på skogsbruket, med en genomgång av hur taxonomin, LULUCF och Red III kan 
komma att påverka klimatomställningen och svenskt skogsbruk.  
 
Jämställdhet 
Skogsindustrin är av tradition männens värld. Emmeline Lazlo Ambjörnssons vid Kulturgeografiska 
institutionen, Stockholms universitet har i en studie undersökt hur kvinnliga skogsägare agerar 
utifrån normer om vad som anses vara kvinnligt och manligt inom skogsindustrin. En av Emmelines 
slutsatser baserat på intervjuer under 2013-2015 är att de fristående nätverken varit med och 
omdefinierat den traditionella bilden av skogsbrukaren. Läs mer via länken.  

Revidering av PEFC:s certifieringsregler 
Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på revideringen av PEFC:s certifieringsrelger. Du hittar 
materialet för den allmänna konsultationen på PEFC:s hemsida ( https://pefc.se/vara-
standarder/standardrevision-2021-2022 ). Där finns nu också en excelfil som ni ombeds använda för 
att lämna synpunkter. 

Syftet med den allmänna konsultationen är att ge alla som vill chansen att få insyn i processen och 
lämna synpunkter på det pågående arbetet. Detta är den första av två konsultationer. Under 2022 
kommer ett mer färdigt förslag publiceras för publik konsultation. 

Annelie Johansson och Haidi Andersson deltar i revideringsarbetet för Spillkråkans räkning 

 
Övrig information 
Spillkråkor i media och i skogsdebatten 
Du vet väl att nya artiklar finns på vår hemsida? 
 www.spillkrakan.se >> För Medlemmar >> Påverkansarbete. 
 
Ett extra stort grattis till Mathilda Clausén Wingårdh som mycket välförtjänt tilldelats Föreningen 
Skogens Silverkvist! Missa inte artikeln om Mathilda. 

Dessutom finns ett stort reportage om Katarina Brunnström som anlagt Skånes största våtmark på 
skogsmark. 

Under hösten 2021 är tre Spillkråkor krönikörer i Land Skogsbruk och krönikorna kan läsas även av 
icke-prenumeranter. Här är de första från Helena Löthgren, Haidi Andersson och Kerstin Dafnäs. 

 
Nätverksträff med skogskvinnor i Sverige 
Den 20-22 augusti hölls ett möte med samtliga svenska nätverk för skogskvinnor i Sverige. Mötet 
hölls i Gammelkroppa, Värmland. Från Spillkråkan deltog. Ingrid Stjernquist, Kerstin Dafnäs, Monica 
Hall, Helena Löthgren, Birgit Timner, Eva Åkerlind och Annelie Johansson Mötet var mycket givande 
och Spillkråkan kommer att prioritera följande områden i det fortsatta arbetet med de övriga 

https://danskebank.se/-/media/files/se/pdf/skog-och-lantbruk/skog-og-ekonomi-3-2021.pdf?rev=94ae9e1f84a043bd96cb3ca12ed409ec&hash=615F15CC0726BD0B99DA6B44DC185B7D
https://danskebank.se/-/media/files/se/pdf/skog-och-lantbruk/skog-og-ekonomi-3-2021.pdf?rev=94ae9e1f84a043bd96cb3ca12ed409ec&hash=615F15CC0726BD0B99DA6B44DC185B7D
https://www.forskning.se/2021/06/11/natverk-for-kvinnliga-skogsagare-praglas-av-maskulina-ideal/
https://pefc.se/vara-standarder/standardrevision-2021-2022
https://pefc.se/vara-standarder/standardrevision-2021-2022
http://www.spillkrakan.se/
https://www.landskogsbruk.se/kronikor/upptill-agaren-hur-skogen-ska-skotas/
https://www.landskogsbruk.se/kronikor/upptill-agaren-hur-skogen-ska-skotas/
https://www.landskogsbruk.se/kronikor/ska-jag-inte-sjalv-kunna-valja/
https://www.landskogsbruk.se/kronikor/ska-jag-inte-sjalv-kunna-valja/
https://www.landskogsbruk.se/kronikor/skogsagare-behover-battre-beslutsunderlag/
https://www.landskogsbruk.se/kronikor/skogsagare-behover-battre-beslutsunderlag/
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nätverken: 

1. Kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte 

2. Jämställdhet inom skogsbruket 

3. a. Gör kvinnliga skogsägare mer synliga, b. Stärka och stödja varandra/ökat självförtroende, c 
Kvinnor skall ha större inflytande i skogsfrågor 

4. a. Utbildning, b. nätverkande 
 
Spillkråkans framtida inriktning 
Spillkråkans framtida inriktning presenterades på årsmötet.  

Spillkråkans fokuserar på: 
● 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 
● 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. 

 

Hälsningar från 
Kråkrörets redaktör Lena Malmberg 
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