
s ko g e n  s o m 
i n tä k t s k ä l l a

Exkursion där vi har möjlighet att kolla på ett hybridaspbestånd

Helgen i Jönköping är över och jag sitter på 

övervåningen i mitt hus och blickar ut över 

åkrarna. Här sitter jag i min second hand-köpta stol 

i trä och försöker sammanfatta helgen som varit. 

Över 80 inspirerande och kunniga kvinnor har jag 

träffat, över 20 föreläsare har jag fått lyssna på 

och två givande exkursioner har jag fått uppleva. 

Vilken helg! Nedan har jag kort sammanfattat 

vad vi gjorde de tre dagarna i Jönköping.   

 

/Linnea Claesdotter, Spillkråkan

Fredag

Allt började fredag morgon där vi deltagare blev 

välkomnade av de nordiska ordförandena som 

tillsammans har sett till att detta har blivit av. 

Sen var även Jönköpings landshövdning Helena 

Jonsson på plats och berätta om deras arbete 

för ett hållbart skogsbruk. Fredag förmiddag 

bestod av tre föreläsare där vi bland annat fick 

information och tips av en skogsrådgivare vad 

en bör ha koll på inom skogsbruket. För min 

del blev att-göra-listan lång och om jag förstod 

allt rätt så är en budget väldigt bra att ha för 

sitt skogsbruk. En budget indikerar till både en 

bättre förståelse samt översikt för sitt företag. 

En deltagare från Island berättade om arbetet 

som SNS (Nordic Forest Research) gör och deras 

kommande framtidsplaner. Eftermiddagens fokus 

låg på entrepernörskap och vi blev uppmanade att 

våga satsa på våra idéer. Vi begav oss ut i skogen 

där vi genomförde en tyst vandring och skapade 

en “vackrare skog” med hjälp en grensax och 

sekatör. Det var på lunchen och middagen som 

jag verkligen hade tid att sitta ner och prata med 

deltagarna som var på plats under helgen. Vad de 

kan och vad jag har att lära!

Lördag

Lördag rullade på i ett högt tempo där 

förmiddagens fokus låg bland annat på 

jämställdhet inom skogssektorn och vi fick både 

lyssna på Gun som är forskare och Raymond 

från skogsstyrelsen. Efter lunchen hade vi 

föreläsningar i mindre grupper om 25 personer 

där en själv fick välja det seminarium som 

var intressantast ur ens perspektiv. Vissa av 

gruppseminariumen var tyngre med djupare 

forskningsmaterial och tabeller medans andra 

var lite “lättare” och enklare att som relativ ny 

inom skogsbruket ta in och applicera i sin vardag. 

Vi deltagare var tacksamma över fikapausen 

som innehöll många bra socker-chockar som 

gjorde oss  redo för nästa föreläsning innan 

middag. Middagen bjöd på trerätters och trots 

fikapauserna hade varit många under dagen så 

avnjöts middagen tacksamt. Under kvällen bjöd 

de isländska deltagarna upp till sång och visade 

sin tacksamhet över att vara med under helgen. 

Jag kunde återigen suga i mig så mycket som 

möjligt av allas kunskaper och erfarenheter. 

Söndag

Innan avfärden hemåt för oss så skulle vi ut på 

exkursion vid Tångerda gård utanför Vetlanda. 

Här diskuterade vi hybridasp, douglasgran och 

björkbestånd. Att ha föreläsningen ute i fält 

gör så mycket mer för minnet och tack vare 

vattenflaskorna som delades ut vid ankomst så 

överlevde vi även den stekheta solen. Vi åt vår 

lunch på gräsmattan vid ladugården och precis 

som helgen började så slutade den lika så - de 

nordiska ordförandena talade och tackade för en 

undbar helg.   

Jag vill tacka alla inblandade i planeringen 

innan, under och efter denna helg. Häftigt att få 

vara en del i detta och ha ett så stort kontaktnät 

inom skogssektorn med bara kvinnor. Ryktet 

säger att Cecilia från LNU i söndags sa något i 

stil med “detta är inte bara en träff för skogliga 

kvinnor, detta är ett skogligt toppmöte”.   

TACK!

Diskussion hur och när vi anser skogsägaren bör röja 

sitt björkbestånd

 “detta är inte bara en 
träff för skogliga kvinnor, 
detta är ett skogligt 
toppmöte”


