Grenverkets tankar om de utmaningar vi fått av
landsbygdsministern för att utveckla jämställdheten inom
skogsbruket.
Vår organisation har som verksamhetsidé att stärka kvinnors möjlighet att vara delaktiga i
skogsbruket, både som skogsägare och skogligt utbildade. Vi har varit verksamma i över 20 år
och har under den tiden arbetat med bland annat studiecirklar, föreläsningar och exkursioner.
Under många år har vi årligen utsett Årets Skogskvinna för att inspirera och uppmuntra aktiva
skogskvinnor.
Hur kan vi åstadkomma en konkret förändring i vår organisation?
Eftersom vi jobbar helt ideellt så är vi beroende av medlemsintäkter, så fler medlemmar
betyder mer resurser. Men vi samverkar gärna med andra. Ett sätt för oss att bli en ännu bättre
organisation är att rikta oss mer till unga kvinnor. Vi har planerat att bjuda in studenter på
naturbruksgymnasiet till våra aktiviteter. En annan grupp som vi ska försöka nå är
naturintresserade lärare.
Hur kan vi arbeta för att skapa och lyfta bra förebilder i vår organisation?
Grenverket är ett bra exempel på att det är framgångsrikt med nätverkande. Vi vill gärna nå ut
till fler kvinnor som är skogsägare, det finns över 1500 i Blekinge. Att marknadsföra
kvinnliga nätverk tex i tidningar har säkert en viss betydelse. Men personliga inbjudningar till
intressanta aktiviteter riktade till alla kvinnliga skogsägare som bor i länet är säkert det
effektivaste. Detta blir dock alltför dyrt för en liten ideell förening. Därför har det varit
mycket positivt att medverka i den aktivitet inom Skogsriket som Skogsstyrelsen i länet just
har anordnat, kallad Framtidens jämställda rådgivning. Här fick såväl Grenverkets
medlemmar och andra kvinnliga skogsägare mötas, skapa nätverk och få del av värdefull
information. En diskussion kring några nyckelfrågor med bäring på landsbygdsministerns
Utmaning, genomfördes i grupper.
Vi upplever att både Grenverkets medlemmar och andra genom aktiviteten Framtidens
jämställda rådgivning har fått tillgång till information och kontakter som underlättar för dem
att vara aktiva skogsägare. Det var också värdefullt att diskuterat hur det är att vara kvinna
och skogsägare utifrån olika synvinklar och träffat kvinnor som är förebilder i arbetet för ett
jämställt skogsägande. Både Skogsstyrelsen och Grenverket arbetar ju på detta sätt för att
skapa och lyfta förebilder.
Vi tycker det var särskilt bra att det framgår av grupparbetena att kvinnorna tycker att ett
kvinnligt nätverk som Grenverket behövs, som kunskapsförmedlare och stöd i skogsägandet,
att vi stöttar varandra i att våga och ta för sig. Vi fick också flera nya medlemmar! Härligt att
se att de flesta i redovisningarna uppskattar frihet och självbestämmande i skogsbruket.
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