SKogen som
Intäktskälla
en konferens med Nordiske skogskvinner
JÖNKÖPING, SVERIGE
28-30 JUNI 2019
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Nordiske skogskvinner
Nordiske skogskvinner, ett nätverk för kvinnor som äger skog, arbetar i skogen
eller i skogsindustrin. Grundat med stöd från Nordiska rådet för att öka
jämställdheten inom skogssektorn. Genom nätverkets arbete ska kvinnor i de
fem nordiska länderna stärkas i arbetet att öka jämställdheten, att ta ansvar för
sitt ägande av skog och öka kunskapen om skogen. Skogens betydelse diskuteras
i samband med miljö, klimat, ekonomi och jämställdhet. Ägandet och brukandet
innebär ett ansvar för utvecklingen av skogsbruket och en anpassning efter
bestämmelser och förutsättningar för tillväxt, som på sikt ger en värdeökning av
skogen och bevarad biologisk mångfald.
I Sverige ägs ca 40 % av den privata skogen av kvinnor, många är aktiva skogsägare,
men fler behöver vara med och påverka.
Nätverket grundas på insikten i de nordiska länderna att skogsnäringen är en
nyckel i den gröna omställningen till ett fossilfritt samhälle och att jämställdheten
behöver öka inom skogsnäringen. Kvinnor och ungdomar behöver bli mer
aktiva och få större inflytande. Det kan ske genom samarbete med befintliga
organisationer och genom utökat samarbete med och information i skolorna.
Det har sedan tidigare funnits ett visst samarbete mellan nätverken i Norge och
Sverige. Mest utbyte av erfarenheter och information om verksamheter. Nu kan det
genom Nordiske skogskvinner bli ett mer utvecklat samarbete, som kan få större
genomslagskraft.
Målsättningen med Nordiske skogskvinner är:
- Att fler kvinnor och ungdomar blir aktiva skogsägare i Norden
- Att stärka nätverket mellan kvinnor inom skogsbruket i Norden
- Att öka deltagande i näringslivet och tillhörighet till skogsbruket i Norden
- Att öka kvinnor inflytande och makt i skogsbrukssektorn i Norden
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Skogen som intäktskälla
nordiskt möte för kvinnor i skogsbruket

Sista helgen i juni samlas kvinnor i skogsbruket från de nordiska länderna för
erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling på temat Skogen som intäktskälla.
Hit välkomnar vi skogsägare, företagare och forskare på exkursioner och
seminarier om entreprenörskap i skogen, skogsbruk i förändrat klimat,
jämställdhet i skogsbruket och mycket annat. Konferens och boende på Scandic
Elmia, Jönköping.
Axplock av ämnen:
- Skogsbruk i Norden
- Den kvinnliga skogsbrukaren: jämställdhet inom skogsbruket
- Skogen som intäktskälla
- Entreprenörskap med skogen som bas
- Träprodukter i framtiden
- Skogsbruk i förändrat klimat
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Finansiärer
“Skogen som intäktskälla hade aldrig
varit möjligt utan våra finansiärer”

Jämställdighetsmyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten
ska säkerställa att regeringens
jämställdhetspolitiska prioriteringar
får genomslag genom att bidra
till ett effektivt genomförande av
jämställdhetspolitiken.
JäMy har beviljat Spillkråkan ett
projektbidrag för jämställdhetsprojekt,
vars syfte är att anordna en nordisk
konferens för kvinnor inom
skogsbruket under 2019, tillsammans
med Kvinnor i Skogsbruket i Norge och
skogsforskningsinstitutet skógræktin
på Island samt Skogskvinnor i
Värmland.
Projektets mål är att genom
konferensen skapa en plattform för
fortsatt nordisk samarbete mellan
kvinnor i skogsnäringen. Projektet
avser att genom konferensen bidra
till en innovativ, stark och jämställd
skogsnäring i Norden.

Stiftelsen Seydlitz
MP Bolagen
Stiftelsen äger samtliga aktier i MP
bolagen i Vetlanda AB. MP bolagenkoncernen bedriver tillverkning och
försäljning av kabelstiger och omsätter
ca 360 mkr. Här utöver äger koncernen
ca 4 000 ha skog samt innehar en
värdepappersportfölj på ca 1 000 mkr.
Stiftelsens redovisade egna kapital
uppgår till ca 1 200 Mkr. Stiftelsen
bildades efter donatorn Werner von
Seydlitz död 2016 och startade sin
verksamhet våren 2017.
Stiftelsens ändamål är att främja:
- Teknikutveckling, forskning
och utbildning avseende
verktygstillverkning
- Forskning och utbildning inom
skogsvård och skogsbruk i södra
Sverige
- Forskning och utbildning inom
mjölkproduktion och djur- och
foderhållning
Spillkråkan är mottagare av ett
bidrag för finansieringen av
utbildningsseminarium Skogen som
intäktskälla under 2019.
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program

fredag
TID

PLATS

ÄMNE

TALARE

10.00-10.30

Helsal

Hälsa välkomna

Nordiska ordförande
Landshövding Helena Jonsson, Sverige

10.30-11.00

Helsal

Skogsbruk i Norden

Valgerður Jónsdóttir, SNS, Island

11.00-12.00

Helsal

Skogen som intäktskälla

Tomas Elander, PwC , Sverige

12.00-12.30

Helsal

Utmaningar för dagen skogsägare

Johanna From, Skogsstyrelsen

12.30-13.30

Lunch

13.30-18.00

Exkursion

Entrepernörskap med skogen som
bas

18.00-19.00

Fri tid

19.00-21.00

Middag

Camilla Logarn, Eva Magnusson, Sverige

lördag
TID

PLATS

ÄMNE

TALARE

09.00-10.50

Helsal

Den kvinnliga skogsbrukaren: jämställdhet inom skogsbruket

Raymond Wide, Skogsstyrelsen Sverige
Karin Hovde, KUN,Norge

10.50-11.20

Helsal

Paus

11.20-12.15

Helsal

Kön och bioekonomi

Gun Lidestav, SLU, Sverige

12.15-13.00

Helsal

Trädprodukter i framtiden

Björn Johansson, Moelven

13.00-14.00

Lunch

14.00-18.00

Mötesrum,
4st*25p/rum

18.00-18.40

Gruppseminarier, 3*1h inkl. paus.
Varje deltagare kan delta i 3 av 6
möjliga ämnen, se nästa sida
Fri tid

18.40-19.30

Helsal

Filmpremiär - SkogForsk & Skogkurs Mats Hannertz, Johan Heurgren, Mathilda
Clausén Wingård

19.00-21.00

Middag

SÖndag
TID

PLATS

ÄMNE

08.30-12.00

Exkursion

Lönsammare skogsbruk: kvalitetspro- Cecilia Malmqvist, Josefin Nilsson, Harald Säll,
duktion och förädling
Linnéuniversitetet - Institutionen för skog och
träteknik

12.00-12.10

Exkursion

Avslutning

12.10-13.00

Exkursion

Lunch

13.00-14.00

Transport

GRUPPSEMINArium lördag eftermiddag

TALARE

Nordiska ordförande

föreläsare

Pass1: Skog och folkälsa

Jonathan Stoltz, SU/SLU Alnarp, Sverige

Pass 2: Skogsbruk i förändrat klimat

Ingrid Stjernquist, SU och Pia Hultgren, meteorolog,
Sverige

Pass 3: Trädprodukter i framtiden

Maria Hollander, Paper Province Sverige

Pass 4: Lönsam kvalitetsproduktion

Per Jonasson, skogsbrukare, driver Skogspodden

Pass 5: Kol-/karbon-bindning i skogsbruket strategi på Island

Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, Skógraektin/ Icelandic
Forest Service, Island

Pass 6: Tysk/Fransk dokumentär “Norwegien,
Försterinne auf demVormarsch”

Merete Larsmon, Kvinner i Skogbruket, Norge
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Nordiska ordförande
Arrangörerna, det vill säga ordförandena i Spillkråkan (Sverige),
Skogskvinnorna i Värmland (Sverige), Kvinner i Skogbruket
(Norge) och Kongur i Skogi (Island) hälsar alla välkomna till
konferensen.

Helena jonsson
Helena Jonsson är landshövding i Jönköpings län och
utbildad lantmästare. Under åren 2011 till 2017 var hon
förbundsordförande för LRF. Hon utsågs 2013 till hedersdoktor
vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Helena äger och brukar Galtås
Södergård i Tranås.

Valgerður Jónsdóttir
Valgerður arbetar på Skógræktin Ísland (Statens skogar) som
projektlädare för förökningsmatreal. Styrelsemedlem i SNS
(Nordic Forest Research). Hon kommer hålla en kort presentation
om skogsbruksläget i de nordiska länderna. Presentation av SNS.

Tomas Elander
Tomas jobbar på PWC i Sverige. Tomas är affärsrådgivare,
ekonom, kunnig och entusiastisk föreläsare om skog, skogsbruk
och skogsindustri.

Johanna From
Johanna är regionchef på Skogsstyrelsen. Hennes ämne har
titleln ”Utmaningar för dagens skogsägare”. Hon vill lyfta fram
innebörden av att vara en aktiv skogsägare och den betydelse
detta har för dagens samhälle.
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Camilla Logarn & Eva magnusson
Camilla inspirerar skogsägare. Från sitt nätverk
delar hon med sig av exempel på möjligheter
under rubriken ”Skogsbrukets affärsmöjligheter”.
Eva driver företaget ”Vackrare Skog”, om skogens
sociala värden och vilka möjligheter som finns för
att utveckla ett landsbygdsföretag.

Raymond Wide
Raymond arbetar på Skogsstyrelsen med i stort sett allt.
På uppdrag av regeringen har Skogsstyrelsen utvärderat
Jämställdhetsstrategi ”Konkurrenskraft kräver jämställdhet”.
I föredraget redovisas var skogssektorn står idag i relation
till de målbilder för jämställt arbetsliv, utbildning och enskilt
skogsägande.

Karin hovde
Karin er nestleder i likestillingssenteret KUN. Her har hun blant
annet jobbet med likestilling i landbruket i mange år og har
spesielt vært opptatt av partners medvirkning og deltakelse
på gårdsbruket. Hun er også skogeier og medlem av Kvinner i
Skogbruket.

Gun Lidestav
Gun är docent i skogshushållning och teknologi vid SLU.
Gun kommer att prata om att det finns olika sätt att förstå
vad skogsbruk är och hur det kan bidra till bioekonomin. För
att förstå hur skogsägandet påverkas av den framväxande
bioekonomin, så behövs en förståelse av hur kön görs i
skogsnäringen.

Björn Johansson
Björn Johansson har arbetat som VD i Moelven sedan 2010, då
företaget fusionerade med en del av dåvarande Weda Skog . Han
har tidigare haft olika roller inom både Weda Skog och Sydved.
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Jonathan Stoltz
Jonathan is doing research on how aesthetic aspects of green
spaces and infrastructures might influence human health and
wellbeing. He has investigated such influence in both urban
contexts and in forest environments.

Ingrid Stjernquist
Ingrid är forskare och lärare i miljövård, skogsekologi och
sustainable development vid Inst. för naturgeografi, Stockholms
universitet. Hennes forskningsområden är mark/växt
förhållanden, skogsvitalitet, skog och väderextremer.

Pia Hultgren
Pia har avlagt en licentiatexamen i dynamisk meteorologi.
Efter examen vid universitet började hon som meteorolog inom
Försvarsmakten, där hon kom att tjänstgöra som meteorolog vid
tre olika flygflottiljer. År 2007 lämnade hon Försvarsmakten med
majorsgrad, och började som meteorolog på Sveriges Television.

Maria Hollander
Paper Province är ett världsledande företagskluster inom
skogsbaserad bioekonomi. Maria Hollander, VD, kom på
bronsplats i EU:s tävling om bästa ledare för företagskluster
2019.

Per Jonasson
Per är skogsbrukare och driver Skogspodden. Under seminariet
kommer han att visa att det går att kombinera ett lönsamt
skogsbruk med fokus på kvalitet, hög biologisk mångfald och
höga sociala värden. Han kommer gå igenom hur man kan bruka
sin skog på ett annorlunda sätt jämfört med storskogsbolagen.

SKOGEN

SOM

INTÄKTSKÄLLA

Sigríður Júlía Brynleifsdóttir
Sigríður Júlía, director skogressurser hos organisasjonen
Skógræktin som er “statens skog“ på Island. Skógræktin forvalter
53 eiendommer som Nasjonale skoger som dekker ca 4900 ha.
Bakgrunn, Sigríður har Bsc i “Land use and range management” frå
landbrukuniversitetet på Island og MSc í skogfag frå Norge.

Merete Larsmon
Merete jobber som fylkesskogmester. Hun er skogeier på en middels
stor vestlandsgard der det også dyrkes dekorasjonsbar. Hun har
vært tillitsvalgt i Kvinner i Skogbruket siden 2003 og var en av
initiativtakerne til å få etablert et tettere nordiskt samarbeid.

Cecilia Malmqvist
Cecilia blev jägmästare 1989 och idag arbetar hon på
Linnéuniversitetet med skoglig utbildning och forskning,
bl.a. med kurserna i Hållbart familjeskogsbruk och
Skogskandidatprogrammet. Hon driver även släktgården Salshult i
Stenberga sedan 1992.

Ewa Weise
För Ewa är skog och natur det bästa som finns. Hon har både
har förmånen att jobba med skogen på Linnéuniversitetet, samt
bruka en skogsfastighet i Söderåkra. Hon är lika intresserad av
produktionsskogen som hon är för skogen med höga natur- och
kulturvärden.

Harald Säll
Harald är lektor i virkeslära vid institutionen Skog och Träteknik
på Linnéuniversitetet i Växjö. I arbetet ingår forskning som kopplar
till skogsskötselns inverkan på vedegenskaperna. Undervisningen är
bland annat för kurserna för Hållbart familjeskogsbruk och skogens
alternativa affärsmöjligheter och skogsskötsel.
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Nordiske skogskvinner
Medlemsorganisationer
Spillkråkan, sverige
En intresseförening för kvinnliga skogsägare. Spillkråkan är ett
nätverk för kvinnliga skogsägare med ca 450 medlemmar spridda
över hela Sverige. Spillkråkan verkar för att stärka kvinnors
inflytande inom den svenska skogsnäringen, öka kunskap och
medvetenhet om hållbart skogsbruk och bygga kvinnliga nätverk
för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kvinner i skogbruket, norge
Kvinner i Skogbruket er en frittstående, uavhengig organisasjon
som har til formål å motivere og stimulere kvinner i alle aldre
til deltakelse og engasjement på alle plan innenfor skogbruket,
og vektlegge samhold og samarbeid. Den ble stiftet i 1986 og er
åpen for alle med interesse for skogbruk, men retter seg spesielt
mot kvinner. Organisasjonen er landsomfattende, og baserer sin
virksomhet på ideelt arbeid.
Skogskvinner i värmland, sverige
Skogskvinnorna i Värmland är ett nätverk för dig som är kvinnlig
skogsägare, för dig som arbetar med eller i skogen eller för dig
som helt enkelt har ett skogligt intresse! Nätverket startades i
Torsby för drygt 20 år sedan och idag är vi 100 medlemmar med
olika kopplingar till skog och Värmland.

s kó gA R KO N UR

skógarkonur, island
Det främsta syftet med denna organisation är att främja
deltagande av kvinnor i alla åldrar inom alla skogsbruksområden
med fokus på sammanhållning och samarbete.
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Andra kvinnliga nätverk i Norden

DRYADERNA, Sverige
Dryaderna är en politiskt obunden förening för kvinnor som
vill lära sig mer om skogens ekologi, skogens sociala värden och
skogsskötsel m.m. Du behöver inte äga skog för att vara medlem..
GRENVERKET, Sverige
För skogsintresserade kvinnor i Blekinge. Syftet med föreningen
är att erbjuda kvinnor kunskaper om dagens skogsbruk.Vi vill lyfta
fram kvinnor som beslutsfattare både inom familjeskogsbruket och
i skogsyrkeskåren.
QVIST, Sverige
Nätverket Qvist bildades 2008 med syftet att få kvinnor att
intressera sig för skogs- och tränäringen, skaffa sig kunskaper om
den egna skogens skötsel och se på möjligheter till nya produkter
och tjänster med skogen som bas. I Qvist-nätverket finns kvinnliga
skogsägare som på olika sätt, engagerat arbetar för att få fler
kvinnor intresserade av att driva skogsbruk.
SKOGKÄLLINGARNA, Sverige
Nätverk bildades 2003 som en ideell förening. Ändamålet är att
stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen – att
öka kunskap och medvetenhet om skogens miljö och produktion.
Genom kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte bygga upp det
kvinnliga nätverket i skogliga frågor.
SKOGSKVINNS, Sverige
Skogskvinns finns för kvinnor som är företagare med verksamhet
med anknytning till skogen. Skogen har många värden. Skogen är
timmer, upplevelser rekreation och mycket mer, kanske ansvar att
förvalta. Vi erbjuder dig att affärsutveckla ditt företag, att samtala
med den ledningsgrupp som du kanske inte har.
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övriga skogsnätverk

International Forestry Students’ Association (IFSA)
- the Austrian network of female foresters/forest owners.
Forest in Women’s hands - an international Conference on Women in Forestry
May 25th – 27th, 2020 Forest Training Centre “Waldcampus Österreich“,
Traunkirchen.
The International Conference “Forests in Women’s Hands“ will be held May 25th –
27th 2020 at “Waldcampus Österreich“, a Forest Training Centre in Traunkirchen
in Austria. It is organised by the Austrian Research Centre for Forests, Forstfrauen,
IUFRO and IFSA and is supported by the Federal Ministry of Sustainability and
Tourism. The main goal of the conference is to exchange best practice initiatives
and connect different existing networks of women in forestry. The visibility of
women and their achievements in the forest sector shall be increased.
www.forstfrauen.at/index.php/en/conference-2020

NYKS - Nätverket för yrkesamma skogskvinnor i skogsbranschen
Som en fortsättning på #metoo och #slutavverkat skapades NYKS för att
kunna stärka kvinnors inflytande i skogssektorn. NYKS är idag mötesplatsen
där studenter, yrkeskvinnor och icke-binära yrkespersoner inom den svenska
skogssektorn möts för att utbyta erfarenheter och för att skapa nya möjligheter.
Föreningen välkomnar alla kvinnor och icke-binära personer att delta i en förening
skapad för personer som rör sig inom skogens olika arenor.
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Utställare
Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning inom ett brett vetenskapligt
område, från skog till färdig produkt och utveckling av nya träprodukter för
byggande och boende. Ett hållbart brukande och tillvaratagande av naturresurser är
grunden för det hållbara bioekonomiska samhället. Skogen står för en mycket stor
andel av ekosystemtjänsterna, så i ett bioekonomiskt perspektiv är skogen Sveriges
viktigaste tillgång.
Ett hållbart brukande handlar om att värna miljömålen, samtidigt som vi
producerar klimatanpassade produkter utifrån förnyelsebara naturresurser.
Skogen kan bidra med byggmaterial, bioenergi och nya produkter baserade på
naturmaterial. Detta kräver samlade kunskaper inom både biologi, ekologi, teknik
och ekonomi.
Det hållbara brukandet innefattar även andra värden som finns i skogen. Biologisk
mångfald, rekreation och turism är flera inslag som är avgörande för om man kan
leva och bo på landsbygden.

Just wood
JUST WOOD är ett företag som pratar om och formger produkter i trä. Bara trä.
Produkterna spänner brett både var gäller trämaterial och produktionstekniker,
från massivt trä till nanocellulosa, från hantverk till high-tech. På justwood.se får
du inte bara möjligheten att köpa unika närproducerade träprodukter, utan du får
även möjligheten att lära dig mer om trä. Trä är en fantastisk råvara som vi har
gott om i Sverige. Självklart skall vi förädla den på många olika sätt. Mitt sätt är ett
sätt!
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infoRMATion
Nordiske Skogskvinners konferens i Jönköping den 28-30 juni 2019
Hotel Scandic Elmia i Jönköping,
Lokaler: Vi kommer att hålla till i konferensrum och konferenslobbyn på två plan.
Uppstart på fredag samt alla de gemensamma föredragen är i Stora konferenssalen,
plan 2, som har projektor, högtalare, headset och mikrofon. Konferensrummen
som vi använder lördag eftermiddag ligger på båda planen: Highway på plan 2 samt
Stelvio Pass, Denali 1 och Denali 2 på plan 1. Här finns projektor och högtalare
Gruppincheck. Du kommer att bli gruppincheckad vilket går enkelt och fort.
Gruppcheck innebär att utdelning av nycklar sker efter rumslistan som innehåller
dina önskemål om dubbel/enkelrum och vem du vill bo ihop med. Deltagarna kan
hämta sina nycklar i receptionen efter fredagsexkursionen. För dig som kommer på
fredagen så kan du ställa in ditt bagage i hotellets förvaring. Om du vill byta om till
exkursionen får vi lösa det på plats.
Informationsbord och utställare finns i konferenslobby på plan 1 och 2.
Kaffe/te (fika) serveras i konferenslobbyn både på plan 1 och 2.
Måltider: Vi äter alla måltider fredag-lördag på Scandic Elmia. På söndagen äter
vi lunch i skogen. Lunchen på Scandic är en buffelunch och middagen serveras på
plats. All information om ev. allergier har skickats till hotellets konferensansvariga.
Extra vin/öl till middagarna. Ett glas vin ingår i varje middag. Om du vill ha extra
vin/öl kan du köpa vinbiljetter i baren i entrén. Gör detta helst på eftermiddagen.
Exkursionerna: Tag med oömma skor/kängor, regnkläder och ev. paraply. Vi
kommer att ha fika (fredag) och lunch (söndag) i skogen.
Programuppdatering: Uppdatering av programmet, https://nordiskeskogskvinner.
org/mote-2019/. Vi kommer bl.a att ha premiär på en film om ungskogsröjning på
lördagen.
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Anteckningar
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Tack!
WWW.NORDISKESKOGSKVINNER.ORG
INFO@NORDISKESKOGSKVINNER.ORG

DESIGN GJORD AV LINNEA CLAESDOTTER
L.CLAESDOTTER@GMAIL.COM

