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 Årsmöte 25 april 
Spillkråkan har sitt årsmöte måndagen den 25 april kl 18. Även i år är årsmötet digitalt. Du anmäler 

dig via kallelsen som skickats ut med e-post. Länken till mötet finns med i det bekräftelsemejl som du 

får efter att du anmält dig. Vi hoppas att många Spillkråkor vill delta i årsmötet även i år! 

 

Årets studieresa 2–3 september – äntligen tillbaka 
 Boka redan nu in Spillkråkans efterlängtade studieresa i september!  
 I år går resan till Småland, där vi kan locka med intressanta studiebesök, möten och nätverkande med 
andra spillkråkor och avslappnande bad på vackra Kosta Boda Art Hotel och spa.  
 Start: fredag morgon i Växjö   Slut: middag lördag kväll och övernattning i Växjö. 
 För dig som reser långväga ordnar vi boende från torsdag kväll. 
  

   
 Helena Löthgren från Spillkråkans styrelse håller ihop researrangemangen. Mer information kommer 
i utskick till alla Spillkråkor. 
  
 

 Grundkurs i skogskunskap med start 22–23 april 

 Spillkråkan erbjuder sina medlemmar en grundkurs i skogskunskap. Kursen passar både nya 

skogsägare och de som vill fräscha upp sina kunskaper.  

 Kursen är på 38 timmar fördelade på sex träffar med kursstart 22 till 23 april på Vretaskolan utanför 
Linköping.  Övriga kursdagar är på någon av deltagarnas fastighet och börjar med ca 2,5 timmes teori 
och sedan diskussioner/praktik i skogen i några bestånd som är intressanta. Kursträffarna fördelas på 
vår och höst. Deltagarna bestämmer tidpunkt i samråd. 
Anmälan: spillkrakanostergotland@gmail.com senast 8 april. 
 Kostnad: Spillkråkan subventionerar kursen med 75%. Deltagare betalar 1.900 kr/pers vid 5 

deltagare. Blir det fler deltagare sjunker priset/person 

 

 Vill du vara med på Elmia Wood 2–4 juni? 
 Spillkråkan planerar att delta med en monter i Elmia Wood i Jönköping 2–4 juni. Kontakta Annelie 
Johansson, stamansvarig i Småland om du vill representera Spillkråkan och nätverka med andra 
skogsintresserade under en dag på Sveriges största skogsmässa. 
  

Du kan påverka PEFCs certifieringsstandard 
 Många Spillkåkor har sin skog certifierad antingen via PEFC, FSC eller kanske bägge och ser det som 

en viktig del i skogsbruket. PEFC:s certifieringsstandard är ett levande dokument och den skall 

revideras ungefär vart femte år. Just nu pågår den femte revisionen och Haidi Andersson sitter med 

som representant för Spillkråkan i en av arbetsgrupperna, medan Annelie Johansson sitter i det 
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beslutande forumet. Det sista mötet har hållits och nu vidtar den publika konsultationen. 

Dokumentet kommer att ligga på PEFC:s hemsida under april och maj. Då har alla Spillkråkor en 

chans att tycka till och påverka innehållet påpekar spillkråkan Haidi Andersson. 

 För att läsa mer om forummötet och de punkter som påverkar privatskogsbruket och oss Spillkråkor 

se till Haidis sammanställning på hemsidan. 

  

Turnén har landat hos Kråkrörets redaktör 
 Jag har ställt de tre turnéfrågorna till Kråkrörets redaktör, alltså mig själv Lena Malmberg. 
 
Var är du geografiskt bosatt?  
Jag är född och uppvuxen i Stockholm med har mina rötter sedan många generationer på släktgården 
vid Mälarens strand ca 5 mil väster om storstaden. Socknen heter Torsvi och gården Eldholmen – 
båda är namn från vikingatiden. Fast jag kan bara följa min släkt bakåt till 1500-talet. 
 
Vilken skogsupplevelse det senaste året vill du dela med oss?  
Jag fullkomligt älskar att gå i min björkskog och njuta av att solen 
silar ner mellan löven och lyser på de vita stammarna. 
Björkskogen är ett skifte på ca 10 ha som för 25 år sedan 
avverkades och återplanterades med tall och gran, som vi med 
våra då bristfälliga kunskaperna trodde att vi var skyldiga att 
göra. Vid andra röjningen för tre år sedan tog vi bort i stort sett 
alla barrträd och lät de självsådda lövträden stå kvar. Ivan röjde, 
tog ut granslanorna med häst och tillverkade gärdsgårdsstörar av 
dem. Det blev en del björkved också för avsalu. Ivan anlade också 
en vacker promedadslinga genom björkskogen. Bättre kan det 
inte bli! 
 
Varför har du valt att engagera dig aktivt i Spillkråkan? 
Jag har lärt mig så mycket om skogbruk under min tid som medlem i Spillkråkan, både genom 
Spillkråkans utbildningar och i samtal med andra medlemmar. Det har därför känts naturligt att 
under några år engagera mig aktivt i föreningen och därmed stötta Spillkråkan som står för så goda 
värderingar.  
  

Stamträffar  

Stammarna är nu i gång med lokala träffar runt om i landet. Det är härligt att kunna träffas fysiskt 

igen! 

Nordiske skogskvinnors biennal 

Nordiske Skogskvinnors 2:a möte den 12 mars 2022 på temat Mångfald i skogsbruket 

Norge arrangerade Nordiske Skogskvinnor andra möte i Elverum, Norge och resten av Norden fick 
följa mötet digitalt på grund av pandemin. Du kan se sändningen i efterhand på YouTube här (startar 
1:38:00 in i filmen, pausar 3:43:00 och startar igen ca 6:09:00), med inslag om återbruk av trä (Norge) 
kolbindning (Island) och mångbruk med Kristina Lindelöf (Sverige). Alla mycket inspirerande och 
rekommenderas varmt!  

På eftermiddagen delade alla upp sig per land, Sverige för första gången med gäster från ett nystartat 
nätverk i finska Österbotten. Christina Lundberg, VD PEFC berättade om certifiering och 
skogsbrukaren Monica Persson i Halland om sitt skogsbruk som bedrivits med fokus på variation och 
mångfald under många år, följt av en livlig debatt med många frågor och utbyte av erfarenheter. 

https://spillkrakan.se/wp-content/uploads/2022/03/PEFC.pdf
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=NPb0_alIhXc&t=7733s
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Ingrid Stjernquist hade koordinerat för Sverige tillsammans med Kerstin Dafnäs och Skogskvinnorna i 
Värmland. Spillkråkan är extra stolt över att alla tre svenska talare dessutom är spillkråkor! 

 

Andra möten 

Det svenska nätverkssamarbetet 

De svenska nätverken för skogskvinnor har bildat en gemensam samarbetsgrupp för att jobba 
tillsammans med jämställdhet inom skogssektorn och för mer inflytande i skogliga frågor. Ingrid 
Stjernquist och Eva Åkerlund är Spillkråkans representanter i nätverket. 
 

Forum för Jämställdhet och bortom 
Forum för Jämställdhet ordnade en konferens i början av februari. Åsa Falck, Anna-Lena Carlsson och 
Ulva Rehnström från Spillkråkans jämställdhetsgrupp samt Ingrid Stjernquist deltog i konferensen, 

som i år utgick från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Föredragen på konferensen av intresse 
för Spillkråkan handlade om företagande, språk och politik. Skogssektorn har ju traditionellt varit 
mansdominerad och det gäller också bolag som använder trä som råvara. Företag som har en 
jämställd styrelse har högre omsättning och resultat och blir därför mer lönsamma. Man arbetar som 
ett team med olika kompetenser istället för att utgå från manliga nätverk. Språket i 
jämställdhetspolitiken lyfte fram behovet av att alla mål i samhället skall vara könsuppdelade 
eftersom könsneutrala ord upprätthåller den nuvarande maktbalansen mellan män och kvinnor. I 
politiken på EU och nationell nivå finns jämställdheten med mer som hänsynstagande än som 
realitet. Konferensen visar att Spillkråkans arbete för jämställdhet inom skogssektorn är viktigt säger 
Ingrid Stjernquist, som också dokumenterat mötet här. 
 
 

Trees for mee – Spillkråkan med i satsning på 110 miljoner 
Spillkråkan deltar i ett 5-årsprojekt i SLU:s regi ”Trees for me”, som är i uppstartsfas och handlar om 
förädling och föryngring av björk. Ett seminarium hålls den 6 april. Ingrid Stjernquist ingår i en 
referensgrupp och kommer att uppdatera Spillkråkan bla via Facebook. Lyssna här på ett kort inslag 
från Vetenskapsradion. 
 
 

Skogliga nyheter  

Spillkråkor i media och i skogsdebatten 

Spillkråkor har medverkat i en ett stort antal möten och artiklar i media under första kavartalet i år. 
Nedan följer ett urval av dessa  
 
Krönikor 
Spillkråkorna Haidi Andersson, Helena Löthgren och Kerstin Dafnäs skriver intressanta krönikor i Land 
Skogsbruk och Victoria Birgersson har en läsvärd blogg i ATL. 
Läs krönikorna här och bloggen här. De är tillgängliga för alla. 
 
Kvinnors skogsägande 
Uppdatering om kvinnors skogsägande och jämställdhet i skogsbruket finns i Kerstins krönika i Land 
Skogsbruk.  
 

Fler artiklar på hemsidan 

Du vet väl att nya artiklar finns på vår hemsida? 

 www.spillkrakan.se  

 

https://spillkrakan.se/wp-content/uploads/2022/03/Forum-Ja%CC%88msta%CC%88lldhet.pdf
https://sverigesradio.se/artikel/110-miljoner-kronor-satsas-pa-lovtradsforskning-i-skogsbruket
https://www.landskogsbruk.se/kronikor/skogsagare-behover-battre-beslutsunderlag/
https://blogg.atl.nu/morteleks-fralsegard/2022/04/03/nagra-vindfallen-mindre/
https://www.landskogsbruk.se/kronikor/det-spelar-roll-att-fa-kvinnor-koper-skog/
http://www.spillkrakan.se/
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 Övrig information 
Spillkråkans medlemsregister 

Spillkråkan använder nu ett nytt system för att hantera medlemsregistret. Systemet heter ”Svenska 

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

årsavgiften skickades smidigt och bra ut över det nya systemet i januari. 

Facebook 

Senaste nytt om Spillkråkans olika aktiviteter hittar du på Facebook. Du som ännu inte gått med gör 

det på genom att gå in på facebook-gruppen Spillkråkans medlemmar och klicka  

så släpps du in av administratören. 

 

 

Med detta tackar jag för mina innehållsrika år i Spillkråkans styrelse, som sekreterare och som 
redaktör för Kråkröret. Hoppas vi ses i kommande spillkråkesammanhang! 
 

Soliga hälsningar från Kråkrörets avgående redaktör  

Lena Malmberg 

https://www.facebook.com/groups/2744118895857570

