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Studieresa 2022 
 Vi ser fram emot att kunna ordna en studieresa för Spillkråkans medlemmar i augusti/september 2022. 
Resan kommer på grund av rådande läge att arrangeras någonstans i Sverige. 
   
 Vi söker nu Spillkråkor eller en stam som har idéer och tankar kring ett lämpligt resmål i sin närhet och som 
vill vara med och planera och genomföra årets resa. Har du ett lämpligt resmål och förslag på bra aktiviteter 
så hör av dig snarast till Helena Löthgren i Spillkråkans styrelse på mail: info@spillkrakan.se  
 

 
Fortsatt turné hos våra stamansvariga 
Nu har vi kommit till Jämtland/Västernorrlandstammen där Elisabeth Persson, Åsa Lipka-Falck och 

Gunnbritt Nilsson är stamansvariga. Jag har ställt de tre frågorna till Elisabeth och här ser ni hennes 

svar.  

 

Var är du geografiskt bosatt?  
Jag bor 3,5 mil söder om Östersund, byn heter Näs-Ålsta och 
ligger vid sjön Näkten. Där har jag bott sedan drygt 30 år.  
 
Vilken skogsupplevelse det senaste året vill du dela med oss?  
Jag har under den här hösten haft möjlighet att röja i skogen 
under lite längre sammanhängande period än vad jag gjort 
tidigare. Känslan av att hälla upp kaffe ur termosen och leta fram 
en ostmacka till sitt förmiddagsfika - sittande på en stubbe, suset i 
träden, en fågel som försöker komma till tals och att mina två ben 
uppskattar lite vila inför nästa röjskift - det är en upplevelse i 
skogen. Under höstens röjning kunde jag än en gång konstatera 
vikten av skogsskötsel i rätt tid - det blir tyvärr inte alltid som man 
tänkt sig - det är en annan slags upplevelse i skogen. 
 
Varför har du valt att engagera dig aktivt i Spillkråkan? 
Spillkråkan står för goda värderingar, exempelvis strävan för ett 
hållbart skogsbruk, arbeta för ett mer jämlikt samspel i alla 
skogliga sammanhang och sprida kunskap genom utbildningar av 

olika slag - det är något jag också helhjärtat stöttar och tror på - då blir det enkelt att bli engagerad i 
Spillkråkan. 
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Stamträffar  

Under hösten har det varit mycket aktiviteter i 

stammarna!  

Den 2a december samlades Örebro-stammen för en 

trevlig kväll tillsammans. 

 De fick njuta av väldigt fin och god julmat på den lite 

annorlunda restaurangen ”Krogen som inte finns” i en 

lada ute på landet vid Närkesberg.  

Innan måltiden lyssnade medlemmarna på Amanda 

Rumler som presenterade sitt företag Rumler skogsvård 

AB och fick höra lite om hur hon startade företaget och 

vilka tjänster hon erbjuder.   

Efter 10 år som sammankallande i Örebrostammen lämnar Ingegärd Wedendal 

nu över ansvaret till tre unga alerta skogskvinnor; Karin Voight, Anna Pettersson och Maria Pettersson. 

Vi ser alla fram emot nya stamträffar under 2022! 

 

Andra träffar 

Nordiska Skogskvinnors möte den 12-13 mars 2022 

Norge planerar ett fysiskt möte för Nordiske Skogskvinnor i Elverum, Norge, den 12-13 mars 2022. 
Konferensen sker i samarbete med det norska nationella skogsmuseet och samtidigt pågår en traditionell 
marknad i Elverum. Vi räknar med att spillkråkor får delta digitalt, vi vågar inte organisera en resa till Norge i 
detta läge. Nätverken i Sverige kommer att ha ett nationellt upplägg som samordnas digitalt med 
Elverumkonferensen. 

 

Vad händer inom det svenska nätverkssamarbetet? 

De svenska nätverken för skogskvinnor träffades i Ronneby den 23 november för att slutföra diskussionen 
om en gemensam samarbetsgrupp och hur den skall organiseras. Det finns en stor entusiasm för att jobba 
tillsammans och den prioriterade samarbetsfrågan är ”Jämställdhet inom skogssektorn”. I den ingår också 
påverkansarbete och mer inflytande i skogliga frågor, att göra kvinnliga skogsägare mer synliga och arbeta 
med övergripande planer/strategier inom skogsbruket, t.ex de regionala skogsprogrammen.  

 

Det beslöts att bilda en samarbetsgrupp som skall arbeta under en försöksperiod på två år och bestå av två 
representanter för varje skogligt nätverk. En av de första uppgifterna blir att hitta bra kommunikationer till 
medlemmarna så de frågor ni tycker är viktiga tas upp i samarbetsgruppen. 

 

Skogliga nyheter  

Spillkråkor i media och i skogsdebatten 

Här är några nedslag i möten och debatter som Spillkråkan medverkat i under hösten: 

Så kan KSLA bidra till en mer konstruktiv skogsdebatt - Spillkråkans Kerstin Dafnäs deltog i en 

sammankomst om hur Kungliga Skogs och Lantbruksakademiens position bäst kan utnyttjas för att få en mer 

konstruktiv skogsdebatt ”till samhällets gagn”. Här är länk till KSLA's hemsida där man kan se mötet i 

efterhand och även hitta utbudet av möten för nästa år. 

https://www.ksla.se/aktivitet/sa-kan-ksla-bidra-till-en-mer-konstruktiv-skogsdebatt/
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Den 12 oktober medverkade Spillkråkans kassör Linnea 

Claesdotter i ett seminarium på Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademin  (IVA) i Stockholm. Rubriken för 

seminariet var Skogen 2080 (året då målet är att 

människor lever i en fossilfri värld) där skogen diskuterades ur 

olika perspektiv med olika intressenter. Medverkade gjorde 

bland annat skogsindustriernas VD, processledare från 

Sveaskog och chefdramaturgen från Kungliga Dramatiska 

teatern. Seminariet spelades in och finnas att se här.  

Small Forests - Big Players: Can small scale forestry build a bio-based economy? Spillkråkans Kerstin Dafnäs 

representerade svenska skogsägare i en paneldebatt om frågan: Influence of climate and management on 

small scale forest owners’ contribution to the bioeconomy. Här går det att läsa mer om det europeiska 

projektet ValoFor som syftar till att undersöka hur små skogsägare bidrar till omställningen till en träbaserad 

bioekonomi.  

 

Intervju med Viktoria Birgersson 

Spillkråkan Viktoria Birgersson är intervjuad i tidningen Skogseko och är med på bild på förstasidan. Viktoria 

lyfter fram vikten av att väga in många olika aspekter vid avverkning och försäljning. 

 https://e-tidning.skogseko.se/1525/skogseko/475203/skogseko-nr-4-2021/r/1 

Fler artiklar på hemsidan 

Du vet väl att nya artiklar finns på vår hemsida? 

 www.spillkrakan.se >> För Medlemmar >> Påverkansarbete. 

 

 
Övrig information 
Spillkråkan inför nytt medlemsregister 

I december börjar Spillkråkan använda ett nytt system för att hantera medlemsregistret. Systemet heter 

”Svenska Lag” och är ett system som används av både sport- och icke sportföreningar. 

Vinsterna med detta är flera: 

• Medlemmar kan själva kontrollera och ändra uppgifter om sitt medlemskap, 
• Fakturering av årsavgift med effektiv betalningshantering 
• Föreningen kan fortsätta växa utan att det belastar förtroendevalda med mer administration 

Hur påverkas du som medlem? 

• Alla nuvarande kontaktuppgifter och uppgifter om skogsinnehav förs över till Svenska Lags 
medlemsregister, du behöver inte göra något åt detta 

• Välkomstmail med inloggningsuppgifter kommer att skickas från Svenska Lag. Väljer du att logga in 
kommer du att se att ditt födelseår har kompletterats med månad/dag ”0101” – något du kan välja 
att ändra själv eller bortse från. 

• I januari kommer faktura för årsavgiften 

Har du frågor om detta så skicka gärna ett mail till Mona Hall mona@mhall.se eller ring henne på tel 

0768002568 

 

 

 

https://www.iva.se/event/skogen-2080/
https://valofor.splet.arnes.si/
https://e-tidning.skogseko.se/1525/skogseko/475203/skogseko-nr-4-2021/r/1
http://www.spillkrakan.se/
mailto:mona@mhall.se
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Spillkråkans framtida inriktning  

Spillkråkans styrelse och stamansvariga träffades helg i oktober i en luftig, härlig konstnärsateljé vid Nytorget 
i Stockholm för att diskutera Spillkråkans framtida inriktning.  
Värdefullt erfarenhetsutbyte och diskussioner pågick i två halvdagar. Det var så roligt att träffas efter lång 
tids digitala möten! 

 
De stamansvariga diskuterade hur de kan skapa mest nytta för medlemmarna. De och styrelsen enades om 

följande: 

● Att synliggöra Spillkråkan i media och informera vad vi 

gör är ett viktigt led i att stärka kvinnors inflytande i 

skogsnäringen och påverka skogsdebatten. Stamansvariga 

och styrelse skall hjälpas åt att sprida detta engagemang till 

alla medlemmar.  

 
● En lathund med tips och råd för den Spillkråka som 

ställer upp på intervju skapas och den finns på 

medlemssidan under Interna dokument / Policies och heter 

Lathund media.pdf. 

 

● Flera medlemmar har god erfarenhet av den subventionerade skogliga grundkurs som tidigare 

erbjudits i Stockholm och Östergötland. Stamansvariga och styrelse skall undersöka möjligheten att 

återstarta denna kurs. 

 

● De digitala föreläsningarna är uppskattade och vi ser gärna att det fortsätter som komplement till 

fysiska aktiviteter. 

 

Spillkråkans styrelse fokuserade på att bryta ner nedanstående mål för Spillkråkan till en handlingsplan för 

de kommande åren 

● 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 

 

 

Sist en julklapp till föreningen 
Jämställdhetsmyndigheten har beviljat Spillkråkan organisationsbidrag för 2022! 

 

God Jul och Gott Nytt Skogsår! 

önskar Spillkråkans styrelse och Kråkrörets redaktör Lena Malmberg 

https://spillkrakan.se/medlemssida/

