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HOVEDTALL
Antall andelseiere

2011

2012

2013

2014

2015

3 825

3 796

3 755

3 744

3 712

Omsetning i mill. kroner

540

543

499

563

569

Omsetning i 1 000 m³

915

955

922

1 023

1 051

Antall leverandører

1 439

1 565

1 398

1 290

1 182

Omsetning pr. leverandør i m³

636

610

659

793

889

Gj.pris alt salgsvirke kr/m³

369

331

306

346

328

Tømmerdrifter i 1 000 m³

661

707

660

758

787

Levert brenselsflis i 1 000 m³ løst

201

177

184

161

176

Utført planting, mill. stk

2,3

2,5

2,9

3,0

3,1

Solgte planter, mill. stk

3,1

3,4

3,7

4,1

4,0

Ungskogpleie, da

12 292

10 693

8 467

11 835

15 127

Antall skogbruksplaner

489

911

560

178

1 040

Taksert areal 1 000 da

1 237

1 525

562

912

735

265

730

830

1 030

1 416

Antall Allma-abonnenter
Antall ansatte

53

53

52

55

52

- herav funksjonærer

51

51

50

53

50

2

2

2

2

2

- herav skogsarbeidere
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Mjøsen Skog SA
• Mjøsen Skog SA eies av 3712 andelseiere og er eiernes eget redskap for omsetning, tjenester,
næringspolitikk og eierengasjement i verdikjeden.
• Andelslagets virksomhet omfatter Eidsvoll kommune i Akershus, videre Stange, Løten, Hamar
og Ringsaker i Hedmark, samt Toten-kommunene, Gjøvik og hele Gudbrandsdalen i Oppland.
• Mjøsen Skog driver tømmeromsetning hovedsakelig fra egne andelseiere til industrikunder i
Sør-Øst-Norge og Sverige.
• I samarbeid med ca. 25 skogsentreprenører og innleid arbeidskraft driver Mjøsen Skog en
omfattende virksomhet innen skogsdrifter og skogkultur.
• Mjøsen Skog utfører skogtakster, miljøregistrering i skog og verditakster for både andelseiere
og andre oppdragsgivere.
• Mjøsen Skog er sertifisert etter både miljø- og kvalitetsstandarder i ISO-systemet.
Norsk PEFC Skogstandard (tidligere kalt Levende Skog-Standarden) ligger inne som krav til
skogbehandlingen, og Mjøsen Skog er derfor berettiget til å bruke PEFC-logoen.
Bedriften er også FSCTM-sertifisert (Mjøsen Skogs lisenskode er FSCTM-C103764).
• Mjøsen Skog er andelseiernes talerør i næringspolitiske saker og holder løpende kontakt med
det politiske miljø, myndigheter og nyhetsmedier.
• Mjøsen Skog har et omfattende eierengasjement i skognæringens verdikjede med betydelige
eierposter bl.a. i Moelven Industrier ASA.
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1. I 2015 ble det omsetningsrekord idet Mjøsen Skog omsatte hele
1 050 000 m³ tømmer. FOTO ANNE MÆHLUM
2. Maihaugen inviterte Mjøsen Skog som utstiller for å supplere
vandreutstillingen «Ur björk» i september. Utstillingene ble
åpnet av stortingspresident Olemic Thommesen. Her er han
avbildet sammen med (f.v.) Mjøsen Skogs styreleder Terje Uggen
og Maihaugens direktør Jostein Skurdal. FOTO: BERIT SANNESS
3. Mjøsen Skogs styre 2015-2016: Foran f.v. Torun Heringstad,
Lisbet Rustad (nestleder) og Rune Glæserud. Bak f.v. Terje
Uggen (styreleder), Asbjørn Bjørnstad, Ole Randin Klokkerengen
og Kent Ove Moren. FOTO: BERIT SANNESS
4. Økt bruk av tre gir mindre CO2-fotavtrykk i klimaregnskapet enn
alternativene. Illustrasjonen viser et OBOS-prosjekt med 27
leiligheter som er basert på moduler som Moelven har utviklet.
Moelven er den ledende produsenten av limtre og modulbygg
i Norge og Sverige. ILLUSTRASJON: MOELVEN
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Styrets beretning 2015
Innledning

Tømmeromsetningen

Mjøsen Skog er et samvirkeforetak eid av 3712 andelseiere fra Eidsvoll i sør til Lesja i nord.

Mjøsen Skog har i flere år økt tømmeromsetningen, og
omsetningen endte på 1 051 065 m³ i 2015. Granandelen utgjorde ca 85 prosent, furuandelen var på 12 prosent, mens lauvandelen var 3 prosent.

Til tross for lavere priser økte hogstaktiviteten i norsk
skogbruk ytterligere i 2015, og endte på nær 10,2 mill. m³.
Tall tilbake til 1920-årene viser at det kun er i sesongen
1989-90 at hogstkvantumet har vært høyere. Da ble
det omsatt et rekordstort volum som følge av naturskader. Den høye hogstaktiviteten hadde ikke vært mulig å
gjennomføre uten store og fortsatt økende eksportvolum av både sagtømmer og massevirke.
Mjøsen Skog nådde i 2015 en årsomsetning på
1 051 065 m³ rundvirke. Det er knapt 3 prosent mer enn
året før og det høyeste volum som noensinne er omsatt
gjennom bedriften.
Spørsmål om nye strukturløsninger for skogeiersamvirket har stått sentralt i styrets arbeid gjennom året. Årsmøtet i april ga styret et klart oppdrag med hensyn til å
drive en aktiv prosess med samtaler og sonderinger for
å undersøke mulighetene for å gjennomføre strukturendringer i skogsamvirket, der full fusjon av alle dagens
skogsamvirker er hovedmålet. Som følge av årsmøtevedtaket satte styret i gang en grundig og systematisk
prosess med samtaler med ledelsen i alle skogsamvirkene i løpet av forsommeren, for å klarlegge synet på
samarbeidsmuligheter og strukturløsninger. Resultatet
av samtalene ble oppsummert på et møte i midten av
september der alle skogsamvirkene var representert.
Konklusjonen på styrets arbeid med strukturspørsmålene er at det ikke er grunnlag for en stor fusjon som
inkluderer alle skogsamvirker nå. Styret har etter dette
konsentrert sitt arbeid med strukturspørsmålene om å
finne fram til regionale samarbeids- og strukturløsninger. Styret vil legge fram sin konklusjon i denne prosessen til andelseiermøtene i mars og til årsmøtet i april.
Viken Skogs oppkjøp av SB Skog AS og beslutningen
om å danne et felles salgs- og markedsselskap for Viken Skog og AT Skog førte til at konkurranselovens
anvendelse i norsk virkesomsetning ble satt tydelig på
dagsorden i 2015. Oppkjøpet av SB Skog AS ble som
ventet godkjent, men det gjenstår ennå å se hva nasjonale konkurransemyndigheter vil tillate av konsolidering i råstoffleddet for norsk skognæring. Mjøsen Skog
sitt syn er at salgsmarkedene for både sagtømmer og
massevirke har gått fra å være nasjonale markeder til å
bli internasjonale markeder som omfatter Skandinavia/
Nord-Europa.
På det næringspolitiske området var skognæringens
rolle i norsk økonomi, vei- og jernbaneutbygging, samt
endringer i landbruksbeskatningen viktige saker gjennom året.
Mjøsen Skog har i 2015 fortsatt sin aktive satsing på
utviklings- og forbedringsarbeid for å kunne tilby enda
bedre og utvikle stadig mer effektive verktøy for skogeierne og egne medarbeidere. Oppgradering av skogforvaltningsverktøyet Allma har vært den største satsingen i 2015.

I løpet av 2015 startet bedriften å eksportere sagtømmer med lavere kvalitetskrav til Sverige. Dette sagtømmeret ville havnet i massevirkehaugen etter norsk målereglement. Samtidig opprettholdt vi forsyningen til våre
eksisterende sagtømmerkunder i norsk trelastindustri.
For våre eiere er det viktig at grunnlaget for framtidig
verdiskaping i hjemmeindustrien ikke svekkes. Første
halvår i fjor erfarte vi synkende pris på sagtømmeret
og nedgang i markedet for trelast. Prisene stabiliserte
seg høsten 2015, og sagbrukene begynte igjen å etterspørre mer sagtømmer.
Det innenlandske markedet på trelast har vært bra i
2015, til tross for at vi har sett nedbremsing av norsk
økonomi som følge av nedgangen innenfor oljesektoren.
Svekkelsen av norske kroner har økt konkurransekraften
for norsk trelastindustri både på eksportmarkedene og
gjennom dempet vekst i importen av svensk høvellast
og andre trevarer.
Markedet for massevirke var stabilt – med uendrede priser og volum i 2015. Treforedlingsindustrien er sterkt
påvirket av de betydelige utslagene i valutamarkedene.
Den sterke dollaren har styrket inntjeningen for skandinavisk treforedlingsindustri.

Bioenergi
Bioenergi er blitt en viktig avsetningskanal for biprodukter fra tremekanisk industri, og fører til at markedet for
bioenergi fortsatt er preget av et flisoverskudd. Selv om
Mjøsen Skog har sikret seg leveringsavtaler som ut fra
et normalklima ville gitt avsetning på nivå med dagens
produksjonskapasitet, fører stadig kortere og mildere
vintre til svikt i avsetningen. Gjennom de to siste årene
er Mjøsen Skogs produksjonskapasitet tilpasset den nye
markedssituasjonen, og et normalklima vil gi grunnlag
for omsetning av rundt 200 000 m³l brensel. Dette er et
beskjedent nivå med tanke på en industriell verdikjede,
men med en forsiktig vekst i Innlandets forbruk av bioenergi de neste årene, gir det grunnlag for betinget optimisme. Avsetningssituasjonen bedres noe som følge
av utbyggingen av nye anlegg for bioenergi i Norden.
I 2015 omsatte Mjøsen Skog 176 348 m³l brenselsflis til
kunder i Mjøsområdet, Akershus og på Nord-Møre. Flisleveransen utgjør en energimengde på 123,5 GWh og
fordeler seg på ca 109 000 m³l skogsflis og 67 350 m³l
stammevedflis. Volummessig er dette en omsetningsøkning på 10 prosent i forhold til året før. Markedssituasjonen har medført at avsetningen av GROT har fått
marginal betydning. Råvarelager av GROT og heltre i
skog er tilstrekkelig til over ett års produksjon. Vi kan
derfor ikke kjøpe inn energiråstoff som bidrar til å øke
råstofflageret i skogen i 2016.
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Tjenester for andelseierne
Tømmerdrifter
2015 ble innledet med svært gode driftsforhold og
tilsvarende høy aktivitet i skogen. Med bakgrunn i den
høye aktiviteten i løpet av etterjulsvinteren, ble sagtømmeravtalene mot industri fylt tidligere enn antatt.
Dette førte til en vår med noe alternativt arbeid, hvor
sagtømmerproduksjonen var minimal. Dessverre ble det
også noe ståtid for våre samarbeidende entreprenører.
Noe av ståtiden ble benyttet til nødvendig kompetansehevende tiltak, som kurset «Arbeidsvarsling del 1»,
innføring i ny Norsk PEFC Skogstandard, samt kurs knyttet til bedre driftsplanlegging. Dette inkluderte temaer
fra prosjekt «Sporløs kjøring». Resten av 2015 har vært
preget av høy aktivitet. Nye forretningsforbindelser på
sagtømmer har ført til en intensiv oppfølging for å kunne levere ønsket kvalitet og kvantitet.
I 2015 ble 786 738 m³ avvirket av Mjøsen Skogs driftsapparat. Dette utgjør ca. 75 prosent av det totale volumet som er omsatt i Mjøsen Skog, og andelen er på nivå
med 2014. Mjøsen Skogs driftsapparat består i dag av
ca. 25 fast samarbeidende entreprenører med over 30
maskinlag.
Skogkultur
I 2015 ble det omsatt 4 millioner planter gjennom Mjøsen Skog. Av dette ble nesten 3,1 millioner planter satt
ut av våre samarbeidende entreprenører. Med bakgrunn
i blant annet vår sertifisering, er det gjennomført stikkprøvekontroll av planteoppdrag gjennom flere år. Resultatet fra kontrollene er brukt i forbedringsarbeidet inn
mot samarbeidende entreprenører. Vi ser nå at arbeidet
har båret frukter. Kvaliteten på plantearbeidet er jevnt
over veldig god.
Ungskogpleieaktiviteten i 2015 ble en bestenotering.
Ca. 15 000 dekar er ungskogpleid. Dette er en økning
på 20-25 prosent fra 2014, som også var et godt år i
Mjøsen Skogs målestokk. «Nye» arealer, samt et betydelig etterslep tilsier at aktiviteten fortsatt må økes i
årene som kommer. Dette er et avgjørende tiltak for å
legge til rette for hyggelig arealavkastning ved framtidig slutthogst.
I 2015 ble det markberedt vel 9 000 dekar. Dette er
en beskjeden økning fra de foregående årene. Det er
gledelig at det har kommet til maskinkapasitet. Den er
et godt supplement til de tyngre lassbærermonterte
aggregatene og betyr at vi har fullsortimentstilbud på
markberedning.

Areal og Ressurser
Skogressursene vokser
Nye takster viser at hogstkvantumet kan økes ytterligere. I 2015 ble det levert nye skogbruksplaner til skogeiere i Gjøvik og Vestre Toten som underbygger dette.
I forhold til det som er beregnet ved tidligere takster,
kan man i gjennomsnitt øke hogstkvantumet med 20
prosent i disse to kommunene. Samtidig viser de nye
takstene at det er stort behov for investeringer i blant
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annet ungskogpleie og suppleringsplanting. Aldersfordelingen begynner å nærme seg optimal på flere og
flere eiendommer.
For å kunne foreta gode prioriteringer trenger alle en
ny eller oppdatert skogbruksplan. Derfor er det gledelig
at etterspørselen etter nye skogbruksplaner er økende.
Ved de kommunevise takstene er oppslutningen om
nye skogbruksplaner over 90 prosent målt i produktivt
skogareal.
I 2015 er det foruten i Gjøvik og Vestre Toten, levert
oppdaterte skogbruksplandata i Lom og Skjåk. Her har
grunneierlagene i stor grad vært med på å finansiere
ajourhold av data. Skjåk Almenning har også fått ny
skogbruksplan. Utenfor Mjøsen Skog sitt eget område er
det levert nye skogbruksplaner på ca 300 000 dekar i
nord-østre del av Åsnes kommune. Her har alle skogeiere fått utarbeidet et eget skoghelsekart som er finansiert av Fylkesmannen i Hedmark. Mjøsen Skog har også
vært underleverandør av tjenester i områdetakster til
både Allskog og Vestskog.
For tiden pågår det takster i Lillehammer og Grue vest.
Her skal det leveres nye skogbruksplaner våren 2016.
Det er også påbegynt arbeid med fotogrammetri i kommunene på Hadeland og i Nord-Odal.
Allma vokser
Ved årsskiftet var det 1416 skogeiere med et produktivt areal på 3 571 000 dekar som abonnerte på Allma,
skogbruksplan på internett. I løpet av året er det brukt
store ressurser på kurs, opplæring og markedsføring. Et
abonnement på Allma inkluderer oppdatering og ajourhold av data. En voksende kundegruppe medfører større
arbeidsmengde på kundesupport og ajourhold av data.
Derfor er det satt inn flere ressurser på dette arbeidet
det siste året.
Stor aktivitet innenfor rådgivning
Regjeringens satsing på frivillig vern har medført at
berørte skogeiere har behov for bistand og råd. Mjøsen
Skog sin rolle er å informere om ordningen, videreformidle henvendelser fra skogeiere og samordne grunneierinteressene i verneprosessene, både under erstatningsoppgjørene og for framtidig forvaltning av områdene.
Flere av områdene har forholdsvis mange grunneiere,
som igjen krever mer arbeidsinnsats pr lokalitet.
En annen betydelig arbeidsoppgave har vært å utføre
linjerydding for Hafslund Nett AS i Eidsvoll. Kontrakten
med Hafslund gikk ut i 2015. Det er lagt inn tilbud på
kontrakt for to nye år. Det er også jobbet med verdivurderinger/takster for eiendommer i forbindelse med
eierskifter og salg. Dessuten er det foretatt verdivurderinger på skogarealer som skal avstås til ny offentlig
infrastruktur.

Miljøhensyn
Revidert skogstandard
I februar ble forslaget til reviderte standarder for PEFC
Norges sertifiseringssystem sendt til PEFC Council for
godkjenning etter omfattende gjennomgang og revi-

Styrets beretning

sjon. I januar 2016 ble de reviderte standardene godkjent av PEFC Council.
Sertifisering
Mjøsen Skog arbeider systematisk for å sikre at både
lovbestemte krav og egendefinerte retningslinjer på
miljøområdet blir fulgt opp. Bedriften er miljøsertifisert
etter ISO 14001, med krav om at skogbehandlingen
følger Norsk PEFC Skogstandard. Kombinasjonen er
anerkjent av den globale sertifiseringsordningen PEFC.
Mjøsen Skog er også FSC™FM-gruppesertifisert (FSCC103851). Ordningen tilbys skogeiere som et frivillig
tillegg til PEFC-sertifiseringen. Mjøsen Skog som handelsorganisasjon er også sertifisert for omsetning av
FSC™-virke gjennom en FSC COC sporbarhetssertifisering (FSC-C103764).
Egen miljørapport
Når det gjelder øvrige forhold knyttet til påvirkning av
ytre miljø, viser styret til egen miljørapport som er trykket i årsberetningen.

Forskning og utvikling
Mjøsen Skog arbeider målrettet for å forbedre seg i den
daglige driften. Involvering i forsknings- og utviklingsprosjekter skal derfor først og fremst bidra til større konkurransekraft for bedriften og hele verdikjeden. Viktigst
er videreutvikling av digitale løsninger.
Nytt bransjesystem for virkeshandel
Aktørene i tømmeromsetningen har over lengre tid drøftet en fornyelse av bransjesystemet for virkeshandel, og
et forprosjekt ble gjennomført i 2015. Mjøsen Skog og
de fleste aktørene i bransjen har stilt seg bak hovedprosjektet, som skal utvikle et nytt fristilt system for
virkeshandel innen utgangen av 2017.
Allma
I samarbeid med Allskog og AT Skog lanserte Mjøsen
Skog rett før jul i 2015 en helt ny forvaltningsløsning i
Allma. Den nye Allma 2.0 har fått et mer moderne brukergrensesnitt og bedre funksjonalitet både for web
og mobil. Utviklingen har skjedd i tråd med anbefalinger fra brukerne. Det er lagt ned betydelige ressurser i
denne utviklingen. Derfor er det hyggelig at Allma 2.0 er
blitt tatt godt imot av brukerne. Utvikling av ytterligere
funksjonalitet er satt i gang og skal være integrert med
Allma 2.0 i løpet av våren 2016.
Sporløs kjøring
Materiale fra prosjekt «Sporløs kjøring» brukes til å
utvikle retningslinjer for å redusere vann- og markpåvirkning ved konvensjonell skogsdrift og kurs for entreprenører og skogbruksledere. Prosjektet har sett på
gyldigheten av «fuktighetskart». Resultatene er gode,
og Mjøsen Skog har besluttet å etablere fuktighetskart
for alle kommunene i vårt område. Bedriften samarbeider med Skogkurs om å gjennomføre prosjektet, som er
forlenget til 2016.
Veiløft Gjøvik-Toten
Investeringene i skogsbilveier har økt betydelig i GjøvikToten-området de siste årene – spesielt i Gjøvik. Både

mobiliseringen gjennom pilotprosjektet «Tømmer ut
av skogen - Opprusting av skogsbilveiene», som ble
avsluttet i 2015, og Opplands veiplanlegger har bidratt
til dette. Den begredelige tilstanden på skogsbilveinettet gjorde at Mjøsen Skog tok initiativ til pilotprosjektet
i 2013. Prosjektet har involvert 25 lokale skogeiere som
veipådrivere. Erfaringene er at lokale veipådrivere kan
supplere den tekniske veiplanleggeren i arbeidet for å få
til nødvendig opprusting av skogsbilveinettet.

Næringspolitikk
Styrets standpunkter i næringspolitiske saker er samlet i et næringspolitisk program som er lagt ut på
www.mjosen.no
Klimautfordringene
Styret er glad for at FNs klimapanel nå har klargjort
retningen gjennom sin 5. hovedrapport. Der presiserer
klimapanelet at det er tilførselen av fossilt karbon inn
i naturens eget CO2-kretsløp som er avgjørende for den
globale oppvarmingen. Den 5. hovedrapporten er tydelig på at det er de akkumulerte klimagassutslippene
(historiske og framtidige) som er avgjørende for hvor
stor den globale oppvarmingen blir. Økt hogst og økt
bruk av biomasse er lagt inn som forutsetninger i alle
scenarier som klimapanelet baserer seg på. Vern av skog
eller forlenget omløpstid som klimatiltak må nå anses
som et parkert alternativt.
Forståelsen av det grønne karbonkretsløpet
Ettersom ikke alle har like stor innsikt i det naturlige
karbonkretsløpet og fotosyntesen, utviklet Mjøsen Skog
i 2015 nytt materiell og deltok med utstilling flere steder for å få fram budskapet til allmennheten og politikere. Temaet preget vår utstilling «Tre inn i framtiden»
på Maihaugen i september. Deler av utstillingen ble
gjenbrukt av Norges Skogeierforbund under den store
konferansen til miljøstiftelsen Zero på Youngstorget i
oktober.
I september «okkuperte» vi på kommunens oppfordring
en parkeringsplass i Kirkegata på Lillehammer i forbindelse med en europeisk kampanjeuke for miljøvennlig
transport. På parkeringsplassen hadde vi en miniutstilling som satte fokus på skogen og skogbrukets viktige
rolle i klimaregnskapet.
Karbonkretsløpet i skog kommer også fram i den nye roll
up-serie som lokalorganisasjonen kunne ta i bruk høsten 2015. Den nye utstillingen ble innviet av Ringsaker
medlemsområde under Innlandsmarkedet på Moelv.
Neste stopp var Stavsmart’n på Tretten, der Øyer-Tretten Skogeierlag sto på stand.
Skogproduksjon og hogst
Mjøsen Skog legger stor vekt på informasjon og veiledning for å øke skogkulturinvesteringene i skogen i vårt
område. Dette er viktige investeringer for skogeierens
økonomi. Det har også positiv effekt på klimaet ved at
skogen binder mer CO2 og produserer mer råstoff som
kan brukes til å produsere trematerialer med lavt karbonavtrykk og til å lage andre produkter som kan erstatte
fossilbaserte produkter. Styret er derfor glad for at Re-
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gjeringen har innført stimuleringstiltak for økt plantetetthet, at det legges vekt på foredlet plantemateriale
og at det stimuleres til gjødsling som klimatiltak i skogen der dette passer.
Arbeid med skogstrategi i Akershus
Mjøsen Skog har engasjert seg aktivt i arbeidet med å
utvikle den strategiske planen for skogbruket i Akershus og Oslo (2016-2019). Etter høringsrunden foreligger det nå et endelig forslag til plan, som forventes
behandles av Akershus fylkesting tidlig i 2016. Planen
omtaler tre satsingsområder; Trebruk, Infrastruktur og
Skogproduksjon.
Styret ga en positiv uttalelse til høringsutkastet. Grunnlaget for strategiplanen er behov for økt verdiskaping,
klimautfordringer og det sterkt økende folketallet i
Akershus og Oslo. Bærekraftig skogbruk er lagt som
premiss. Hovedmålet er at et bærekraftig og effektivt
skogbruk i regionen skal gi grunnlag for å øke bruken av
tre og gi viktige bidrag til løsning av klimautfordringene.
Politiske klimaføringer
Byggenæringen står for hele 14 prosent av de direkte
klimautslippene i Norge. Det er derfor av stor betydning
at myndighetene gir klare føringer for valg av materialer
og oppvarmingsløsninger gjennom forpliktende plandokumenter, slik at offentlige og private byggeprosjekter
gir lavest mulig CO2-fotavtrykk i klimaregnskapet. Fotavtrykket må beregnes i et livsløpsperspektiv.
Dette er temaer som Mjøsen Skog det siste året har spilt
inn til Lillehammer kommune i forbindelse med kommunens arbeid med kommunedelplan for miljø med hovedtema klima og energi (2015-2024), og til Hedmark
fylkeskommune i forbindelse rulleringen av dennes
energi- og klimaplan. Det ligger også sentralt i arbeidet
med den strategiske planen for skogbruk i Akershus og
Oslo.
Byggteknisk forskrift må endres
Styret mener den byggtekniske forskriften må støtte
opp under tiltak som reduserer klimagassutslippene og
bidrar til at den globale oppvarmingen ikke overstiger to
grader. Krav om reduserte klimautslipp både i byggets
produksjons- og driftsfase bør derfor snarest innarbeides i byggteknisk forskrift. Det må stilles krav til byggets CO2-fotavtrykk i et livsløpsperspektiv, og det må
inngå krav til bruk av miljøvennlige bygningsmaterialer
og miljøvennlig oppvarming.
Venter på ny skogmelding
Den enstemmige SKOG22-rapporten som kom i januar
konkluderte med at det er potensial for å firedoble verdiskapingen fra skog- og trenæringen til 180 milliarder
kroner i året innen 2045, dersom rette virkemidler settes inn. Regjeringens oppfølging av SKOG22 er skuffende. Styret mener Regjeringen allerede burde vært på
banen med konkrete tiltak. I stedet har Regjeringen vist
til at svaret kommer i ny skogmelding i 2016. I innspill til
meldingen understreket Mjøsen Skog at meldingen må
bygge på en klar innsikt i skogsamvirkets sentrale rolle
som drivkraft for utvikling i verdikjeden. Vi tok også opp
synspunkter på konsesjonsloven og skogbruksplanen
som aktivitetsfremmende virkemiddel.
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Innlandsutvalgets rapport
Innlandsutvalget la fram sin rapport til næringsminister
Monica Mæland i begynnelsen av november. Utvalget
foreslår å styrke områder hvor regionen allerede har
særskilte forutsetninger. Bioøkonomi, industri, reiseliv,
informasjonssikkerhet, spill og underholdning er blant
bransjene som trekkes fram. Utvalget mener Innlandet
bør være i førersetet for det grønne skiftet. I rapporten
peker utvalget på at det er behov for å satse bredt på
skog og industriell utvikling av trebaserte produkter
med utgangspunkt i Innlandets ledende posisjon innen
tremekanisk industri og bioenergi.
Virkemidler for industriell utvikling i skognæringen
Regjeringen har satt i gang arbeidet med en nasjonal
bioøkonomistrategi som skal legges frem i løpet av våren 2016. Mjøsen Skog ble invitert til å delta i prosessen
i forbindelse med en regional innspillskonferanse som
ble arrangert på Hamar i august 2015.
Etter styrets syn har Innlandet råvarebasen, kunnskapsbasen, en veletablert verdikjede og en sterk tremekanisk sektor som gir viktige muligheter for Norge i overgangen til lavutslippssamfunnet. Potensialet er til stede
for å produsere mer biomasse. Den store utfordringen
er å reetablere fiberforbrukende industri i Norge. Vi har
imidlertid få industrielle eiermiljøer i Norge. Derimot har
vi en rik stat. Det er nødvendig at Staten engasjerer seg
sterkt og er villig til å investere, blant annet i kunnskap
og infrastruktur, for at vi kan høste av de mulighetene
Norge har for å utvikle en sterk bioøkonomi.
Felles fylkesting for Oppland og Hedmark vedtok våren
2015 å starte et eget strategiarbeid for en kunnskapsbasert bioøkonomi i Innlandet (2016-2019). Styret
understreker at skog- og trenæringen må få en sentral
plass i denne strategien. Mjøsen Skog har stilt seg bak
«Skogoffensiven», som fylkeskommunene i Hedmark
og Oppland har tatt initiativ til, for å styrke oppfølgingen
av skog- og trestrategien for Innlandet. Hensikten er å
profilere felles budskap tydeligere.
Klyngeutvikling i tremekanisk sektor
Mjøsen Skog er med blant en gruppe bedrifter som søker å danne et klyngeprosjekt for å styrke aktørenes
felles konkurransekraft. Klyngeprosjektet Arena 3 har
som mål å bringe trebyggeri inn i byen og opp i høyden
gjennom klimasmarte treløsninger for urbane bygg.
Arena 3 kan sees som et regionalt svar på de utfordringer og muligheter som SKOG22 og BYGG21 har beskrevet.
Kjernevirksomhetene i forprosjektet er Moelven Wood,
Forestia, Glommen og Statskog. Blant øvrige deltakere
er også Gausdal Bruvoll, Fåvang Sag, Hunton Fiber,
Ringsaker Takelementer, Boligpartner og HedAlm Anebyhus. Dessverre oppnådde ikke Arena 3 status som
klyngeprosjekt ved Forskningsrådets tildeling i 2015.
Styret mener det er viktig at dette arbeidet fortsetter til
en lykkes med å etablere en sterk og utviklingsorientert
klynge innen trebyggeri.
Stortingsmelding bekymrer
Styret er bekymret for signaler i stortingsmeldingen om
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naturmangfold, som kom i desember 2015, om å kartlegge «all eldre skog som potensielt er aktuell for vern».
Dette gir assosiasjoner til perioden med tvangsvern som
vi nå trodde var historie. Frivillig vern har vist seg svært
vellykket. Det er det eneste akseptable skogvernet og
må sikres framover. I november viste den nye naturindeksen for Norge at skogindeksen øker. Dette bekrefter
at det går bedre for det biologiske mangfoldet i skog.
Regjeringen må nå ta grep for å øke kvalitet og presisjon
på miljøinformasjon og kulturminnedata i aktuelle databaser. Dessverre manglet stortingsmeldingen ambisjon
om å iverksette en landsdekkende naturtypekartlegging etter et vitenskapelig og etterprøvbart registreringssystem som kan erstatte dagens kartlegging, som
er av varierende kvalitet og vanskelig å forholde seg til.
Forslagene fra Grønn skattekommisjon om bl.a. naturavgift på inngrep i naturen kan ramme skogbruket urimelig. Utredningen bør puttes i en skuff.
Tomtefesteloven endret
Styret er tilfreds med at Tomtefesteloven nå er endret
og balanserer grunneier og festers interesse på en bedre måte. Tomtefesteavgiften skal settes til to prosent
av råtomtverdien. Den nye loven gir også grunneierne
mulighet til å reforhandle utløpte festekontrakter, men
også rett til å justere den nye festeavgiften hvert 30. år.
Konsesjonsloven må beholdes
Styret mener Konsesjonsloven må beholdes. Det er viktig med nasjonalt eierskap til jord- og skogeiendommer,
og styret mener det er ønskelig med personlig, aktivt og
lokalt eierskap til jord- og skogressursene. Samtidig ser
styret behov for å gjøre endringer i konsesjonslovgivningen. For å tilrettelegge for økt omsetning av eiendommer, bør gevinstbeskatningen fjernes ved salg av
jord- og skogbrukseiendommer ut av familien. Prosessen rundt mindre eiendomstransaksjoner bør forenkles.
Det bør innføres tidsbegrensning for dødsbo, og praktisering av endringene i Jordlovens § 12 bør klargjøres.
Det bør dessuten gjøres tilpasninger i loven når det gjelder arealgrensa for konsesjon.
Styret er glad for at budsjettavtalen mellom KrF, Venstre
og regjeringspartiene på Stortinget om statsbudsjettet
for 2016 medførte at det ikke innføres gevinstbeskatning ved overdragelser av landbrukseiendommer i familien, slik Regjeringen foreslo.
Definisjon av næringsvirksomhet
I forslaget til skattereform som kom i oktober, foreslo
Regjeringen å endre grensen for når skog anses som
næringsvirksomhet. Forslaget ble vedtatt. Styret beklager endringen, som vil få uheldige følger for mange. Styret tror den følelsesmessige effekten av å ikke lenger bli
definert som næringsvirksomhet, vil slå negativt ut på
interessen for å være aktiv skogeier.
Innlandsplattform for ny rovdyrpolitikk
Erfaringene fra dagens rovviltpolitikk gjør at styret mener det er svært problematisk at Norge skal være vertsnasjon for en ynglende bestand av ulv. Styret har derfor
stilt seg bak Innlandsplattformen for ny rovdyrpolitikk,
som ble fastsatt av en rekke grunneierorganisasjoner i
Innlandet i januar 2016.

Jernbaneterminalen på Kvam
Terminalen på Kvam ble oppgradert i 2015 med bedre
adkomstvei og asfaltering av en større del av terminalen. I 2016 vil terminalen bli bygd ut ytterligere, ved
at Jernbaneverket har inngått avtale med Mjøsen Skog
om å bygge ut terminalen som beredskapsterminal ved
linjebrudd. Utbyggingen vil gi et større lasteområde og
gjøre terminalen mer effektiv og verdifull for tømmertransport på tog fra Gudbrandsdalen.
Behov for veiløft
I 2015 har Mjøsen Skog fortsatt arbeidet for at offentlige veier skal godkjennes for 24 meters lengde og 60
tonn totalvekt for tømmervogntog. Skog- og trenæringen har identifisert en rekke fylkesveier med bruer som
må utbedres før de kan skrives opp til 60 tonn totalvekt
i veilistene. For at fylkeskommunene skal makte dette,
er det behov for et eget bruprogram med øremerkede
midler til fylkene. Behovet for opprusting og ombygging
av store deler av skogsbilveinettet i vårt område er også
stort, og støtten til investeringene må økes betydelig.

Organisasjon og eiere
Fusjon mellom skogeierlag
Den 3. mars vedtok Sel Skogeierlag og Heidal Skogeierlag å slå seg sammen. Det nye lagets navn er Sel og Heidal Skogeierlag. Den 11. mars vedtok Lesja Skogeierlag
og Dovre Skogeierlag å slå seg sammen. Det nye lagets
navn er Lesja og Dovre Skogeierlag. Ved utgangen av
året er det 22 skogeierlag innenfor Mjøsen Skogs område.
Biri-oppropet
Styret i Biri Skogeierlag sendte i februar ut et opprop til
skogeierlagene med oppfordring om å begynne å jobbe
med en prosess som skulle lede frem mot en fusjon av
skogeierandelslagene. Biri-oppropet var bl.a. begrunnet
med behovet for å reise ny industri. Et formelt forslag til
årsmøtesak ble oversendt til Mjøsen Skog den 23. februar, bekreftet av årsmøtet i Biri Skogeierlag den 11. mars.
Styret i Mjøsen Skog bidro til at oppropet fra Biri ble
kommentert i andelseiermøter der oppropet ikke var
satt opp som egen sak i skogeierlagets årsmøte, for å
sikre at alle hadde fått mulighet til å gi innspill i saken til
sine delegater til årsmøtet i Mjøsen Skog.
Årsmøtevedtak
Et enstemmig årsmøte i Mjøsen Skog ga den 15. april
styret i oppgave å ta initiativ overfor de andre skogeierandelslagene i Norge for å skape en mer samordnet
og effektiv struktur. Hovedbegrunnelsen var behovet
for å reise ny industri, og hovedmålet var fusjon av alle
andelslagene.
Styrets oppfølging av struktursaken
Styret fant det formålstjenlig å legge opp til sonderingsmøter med ledelsen i hvert av skogeierandelslagene.
Samtalene ble gjennomført i juni. Konsulentfirmaet
KPMG ble hyret inn for å bistå i prosessen. I et fellesmøte på Gardemoen mellom styreledere og daglige ledere
i alle skogeierandelslagene den 15. september, la KPMG
fram sine oppsummeringer, observasjoner og synspunk-
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ter fra sonderingsrunden. I fellesmøtet var det enighet
om at det ikke er grunnlag for storfusjon akkurat nå,
men det ble samtidig ikke utelukket at det kan skje om
noen år. Mjøsen Skogs styre har lagt denne avklaringen
til grunn for sitt videre arbeid.
Styret vil etter planen legge fram sin anbefaling før årsmøtet i 2016. Valg av løsning må bl.a. styrke slagkraften
i markedet og styrke rotnetto til skogeier, samtidig som
nærhet og tette bånd til skogeier opprettholdes. Samvirke skal fortsatt være plattformen, og uansett valg av
løsning vil styret fortsatt jobbe for en gradvis tilpasset
strukturutvikling innen skogeiersamvirket.
Lokalorganisasjonens satsingsområder
Skogeierlagene og deres samarbeid via sju medlemsområder gir andelseierne faglige tilbud og bidrar til å
ivareta andelseierne næringspolitiske interesser lokalt.
I 2015 har det næringspolitiske satsingsområdet vært
«Økt trebruk inn i kommunale energi- og klimaplaner»,
mens «Skogsbilveier», «Ungskogpleie» og «Hogst til
rett tid» har vært de faglige satsingsområder. Styret anmodet også lokalorganisasjonens tillitsvalgte om å engasjere seg aktivt for å øke antall andelseiere i Mjøsen
Skog. Både de faglige og næringspolitiske satsingsområdene videreføres i 2016.
Møter i regi av Mjøsen Skog
I april inviterte Mjøsen Skog nye skogeiere til informasjonskveld i medlemsområdene. Tre møter ble holdt.
Programmet inkluderte informasjon om hva det betyr å
drive aktiv skogforvaltning, samt presentasjon av Mjøsen Skogs lokalorganisasjon, det kommunale skogbruket
og hva Mjøsen Skog kan hjelpe skogeier med.
I november inviterte Mjøsen Skog til andelseiermøter
for å gi oppdatert markedsinformasjon, samt orientere
om styrets oppfølging av årsmøtevedtaket vedrørende
strukturendringer. Under møtene fikk styret konstruktive innspill og tilbakemeldinger på aktuelle saker.

Industrielt eierskap
Moelven Industrier ASA
Moelven-konsernet oppnådde et driftsresultat på
215 mill. kroner i 2015. Resultatet er vel 5 prosent høyere enn året før. Omsetningen økte med knapt 10 prosent for hele virksomheten sett under ett og endte på
9 690 mill. kroner. Konsernet arbeider planmessig med
forbedrings- og omstruktureringstiltak for å styrke avkastningen på sysselsatt kapital, og underliggende drift
synes å være i positiv utvikling. Bedret lønnsomhet og
god soliditet ga mulighet til utbytteutbetaling for 2014
for første gang siden 2011.
Oplandske Bioenergi AS
Oplandske Bioenergi har nå 20 anlegg i drift og leverte 41 GWh i 2015. Selskapet hadde en omsetning på
31,3 mill. kroner. Selskapet fokuserer på å drifte anleggene godt og holde lave kostnader, for på den måten å
hente ut en liten margin. Selskapet går etter forholdene
godt økonomisk, tatt i betraktning at 2015 var nok et år
med høye temperaturer og svært lave strømpriser.
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Rekruttering
Mjøsen Skog er opptatt av rekrutteringen til utdanning
i skogbruk – både for skogeiere, skogsmaskinførere og
funksjonærer. Bedriften er medlem av Skoglauget, er
aktivt involvert i «Velg Skog»-prosjektet og sponser
stipendordningen til skogbruksstudenter ved Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås og Høyskolen i Hedmark avd. Evenstad.
Styret mener Solør videregående skole, avd. Sønsterud
bør gis status som regionalt senter for skogsoperatøropplæring for Østlandsfylkene. Samtidig bør Valle vdg
skole spisse seg på allsidig skogeierutdanning, samt gi
tilbud til elever som ønsker å ha skoginnhold i et utdanningsløp som gir studiekompetanse. Skogbrukselever
i Innlandet bør kunne hospitere mellom Sønsterud og
Valle for å utnytte skolenes fortrinn.

Likestilling
Etter valgene i 2015 er kvinneandelen i skogeierlagenes styrer 22 prosent. En tredjedel av skogeierlagene
har ikke kvinner i styret, og kun 2 av 22 lokallagsledere
er kvinner. Både næringspolitisk og forvaltningsmessig
er det viktig med aktiv deltakelse av begge kjønn på alle
nivåer innenfor skogeiersamvirket. Styret mener kjønnsbalansen blant de tillitsvalgte i lokalorganisasjonen bør
bedres og anmoder skogeierlagenes valgkomiteer om å
bidra til å rekruttere flere kvinner inn i vervene.
Kvinneandelen blant de eiervalgte i Mjøsen Skogs styre
er 40 prosent, mens det ikke er kvinner blant de ansattevalgte etter valgene i 2015. Mjøsen Skogs valgkomité
har en kvinneandel på 33 prosent. Kvinneandelen blant
de ansatte i bedriften er på 15 prosent, hvorav over
halvparten har skogfaglig bakgrunn. Mjøsen Skogs ledergruppe har en kvinneandel på 33 prosent.

Medarbeidere
Antall fast ansatte i selskapet ved utgangen av 2015
var 50 funksjonærer og 2 skogsarbeidere. Totalt ble det
utført 48,6 årsverk i Mjøsen Skog i 2015. Sykefraværet
blant funksjonærene var på snaut 1,1 prosent, en ytterligere nedgang fra et sykefravær på 1,7 prosent i 2014.
Blant skogsarbeiderne var sykefraværet på 3,9 prosent i
2015, mot 1,5 prosent sykefravær året før. Styret anser
sykefraværsprosenten som lav.
Mjøsen Skog har i flere år vært IA-bedrift, som betyr at
det er inngått samarbeidsavtale med NAV om inkluderende arbeidsliv. Mjøsen Skog har til hensikt å fortsette
arbeidet for å nå målene som ligger i samarbeidsavtalen. Vår retningslinje er å ikke diskriminere minoriteter i
noen sammenheng.
Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften for å være godt.

Økonomisk resultat
Mjøsen Skog hadde i 2015 en totalomsetning på
569 mill. kroner.
Driftsresultatet endte på 2,0 mill. kroner. Bonusutbetalinger på tømmer finansiert over driften beløper seg til
9,0 mill. kroner. Finansresultatet endte på 5,5 mill. kroner. Årsresultatet ble 7,6 mill. kroner før skatt.
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Bokført egenkapital ved årets slutt var 220,1 mill. kroner. Andelskapitalen var på 58,9 mill. kroner, som utgjør
26,8 prosent av bokført egenkapital. Egenkapitalprosenten ved utgangen av året var 67,3 mot 63,8 ved
utgangen av 2014.
Soliditeten er etter styrets vurdering betryggende.
Mjøsen Skog er eksponert for endringer i rentenivået
på grunn av et langsiktig lån med flytende rente. Styret kjenner ikke til ekstraordinære forhold som påvirker
regnskapsresultatet ut over det som er nevnt foran.
Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt
drift.
Styret foreslår for årsmøtet en forrentning på andelskapitalen for 2015 på 3 prosent på ordinære andeler og 4
prosent på tilleggsandeler, og fremmer følgende forslag
til disponering av årets resultat:
1000 kr
Forrentning på innskutt egenkapital:

kr 1.909

Overført opptjent egenkapital:

kr 4.923

Sum disponert:

kr 6.832

Framtidsutsikter
Mjøsen Skog forventer en tømmeromsetning i 2016 på
nivå med foregående år.
Våre sagtømmerkunder planlegger å produsere for fullt
gjennom året. Det forventes en innenlandsk etterspørsel etter trebaserte byggprodukter på nivå med foregående år, dog med noen regionale forskjeller. For SørVestlandet har nedbremsingen i økonomien på grunn av
oljeprisfallet bidratt til tydelig dempet etterspørsel etter
ferdigvarer. På eksportmarkedene synes det å være en
behersket optimisme for industritre av gran, mens situa-

sjonen er mer utfordrende for furu på en del eksportmarkeder, ikke minst i Nord-Afrika.
For massevirke forventes det ikke store endringer i pris
og avsetning i 2016. Etter en periode med overskudd
av fiber i Skandinavia som følge av stort utbud av så
vel massevirke som flis, er situasjonen nå i ferd med å
bevege seg mer mot markedsbalanse. Svensk og finsk
treforedlingsindustri varsler store investeringer i løpet
av de neste tre årene. Dette vil etter hvert kunne skape
en sterkere etterspørsel etter massevirke enn vi har sett
de siste årene.
Markedet for bioenergi er preget av lave energipriser,
milde vintre og stort utbud av brenselsflis, blant annet
fra tremekanisk sektor. I likhet med foregående år vil
dette medføre begrensninger i Mjøsen Skogs innkjøp av
råstoff for produksjon av brenselsflis fra skog i 2016.
I markedet for skogplantjenester forventes et større
utbud av tilbudsforespørsler om takstoppdrag de neste årene. I perioden 2016-2019 skal det etableres en
nasjonal høydemodell basert på laserskanning med
formål å kartlegge områder som er spesielt utsatt for
naturkatastrofer (flom, ras, med mer). I kjølvannet av
en laserskanning i et slikt omfang er det planlagt flere
store takstoppdrag. Det vil fortsatt være behov for rådgivningsbistand i flere år framover i forbindelse med
frivillig vern. Mjøsen Skog er i ferd med å opparbeide
seg en markedsposisjon innenfor vegetasjonskontroll i
kraftlinjer. Det vil forhåpentligvis resultere i flere oppdrag innenfor dette segmentet.

Styrets takk
Styret retter en takk til andelseiere og tillitsvalgte for
konstruktive innspill, engasjement og oppslutning om
andelslaget. Videre takker styret ansatte og samarbeidspartnere for god og solid innsats gjennom året.

31. desember 2015
Lillehammer, 4. februar 2016

Terje Uggen
styrets leder

Lisbet Rustad
nestleder

Torun Heringstad
styremedlem

Rune R. Glæserud
styremedlem

Asbjørn Bjørnstad
styremedlem

Ole Randin Klokkerengen
styremedlem

Kent Ove Moren
styremedlem

Erik Andreas Dahl
adm. dir.
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1. Mjøsen Skog fokuserer sterkt på etablering og behandling av ny skog
etter hogst. Det gir resultater. Plantesalget vårt havnet på 4 millioner
planter, og for ungskogpleien ble det bestenotering i 2015.
2. Mjøsen Skog tilbyr Allma – skogbruksplan på internett - og er Norges
største leverandør av skogplantjenester. På bildet er skogbruksplanlegger Gyrd Harstad i felt for å skrive inn gode råd om skogbehandling i skogbruksplanen. FOTO: MJØSEN SKOG
3. Mjøsen Skogs administrerende direktør Erik A. Dahl har holdt mange
foredrag og innlegg i løpet av året for å få fram Mjøsen Skogs
næringspolitiske syn. Bildet er fra den store «Skog og Tre»-konferansen ved Gardermoen i mai. FOTO: ANNE MÆHLUM
4. Jernbanen er svært viktig for å sikre kostnadseffektiv transport til
Sverige. Uten fungerende togløsning stopper både skogbruk og
skogindustri i Innlandet. FOTO: ERIK HAUGEN
5. I 2015 avvirket Mjøsen Skogs driftsapparat omkring 75 prosent
av det totale volumet som ble omsatt gjennom andelslaget. FOTO:
ANNE MÆHLUM
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Regnskap

Regnskap

RESULTATREGNSKAP
Alle beløp er i hele 1000 kr

Driftsinntekter

Note

Salg av varer og tjenester
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

2015

2014

567 804

561 807

1 281

1 346

10, 15

569 085

563 153

15

503 561

501 824

9 027

8 236

11

33 829

31 802

2

1 436

1 214

Driftskostnader
Forbruk av varer og tjenester
Leverandørbonuser
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad

11, 15

Sum driftskostnader
Driftsresultat

19 208

17 996

567 060

561 073

2 025

2 080

Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt på investering i datterselskap
Annen renteinntekt
Netto resultat ved salg av aksjer
Aksjeutbytte

3

Verdiendring finansielle omløpsmidler

148

605

1 162

1 471

115

0

6 139

50

0

1 754

-2 033

-2 231

Netto finansinntekt

5 530

1 649

Ordinært resultat før skattekostnad

7 555

3 729

14

723

671

9

6 832

3 058

Rentekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat
Årsresultat

Overføringer og disponeringer
Avsatt forrentning på andelskapital

9

1 909

1 622

Overføringer annen egenkapital

9

4 923

1 436

6 832

3 058

Sum disponert

13
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BALANSE PR. 31. DESEMBER
Alle beløp er i hele 1000 kr

EIENDELER
Anleggsmidler

Note

2015

2014

2

12 840

12 992

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol

2

1 445

2 103

Biler

2

3 012

2 666

Anlegg under utførelse

8 017

5 146

Sum varige driftsmidler

25 314

22 908

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap

3

500

500

Pensjonsmidler

5

3 134

3 034

3, 13

190 805

190 805

4

3 438

3 153

Sum finansielle anleggsmidler

197 878

197 492

Sum anleggsmidler

223 192

220 400

17 052

20 496

67 688

62 140

8 669

12 556

76 357

74 697

Investeringer i aksjer og andeler
Andre langsiktige fordringer

Omløpsmidler
Varer

6

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

3, 7

Sum fordringer
Investeringer

14

Markedsbaserte aksjer og aksjefond

3

6 733

11 187

Bankinnskudd, kontanter og lignende

8

3 481

10 630

Sum omløpsmidler

103 624

117 010

Sum eiendeler

326 815

337 410

Regnskap

BALANSE PR. 31. DESEMBER
Alle beløp er i hele 1000 kr

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital

Note

2015

2014

9

58 997

59 243

9

161 073

156 150

220 070

215 393

5

2 560

2 285

13

30 000

45 000

13

3

0

48 578

48 955

41

131

Innskutt egenkapital
Innskutt annen egenkapital
Opptjent egenkapital
Opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Avsetninger for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Betalbar skatt

14

Skyldige offentlige avgifter

7 686

4 070

15 969

19 954

1 909

1 622

74 186

74 723

Sum gjeld

106 746

122 017

Sum egenkapital og gjeld

326 815

337 410

Annen kortsiktig gjeld
Forrentning på andelskapital

9

Sum kortsiktig gjeld

31. desember 2015
Lillehammer, 4. februar 2016

Terje Uggen
styrets leder

Lisbet Rustad
nestleder

Torun Heringstad
styremedlem

Rune R. Glæserud
styremedlem

Asbjørn Bjørnstad
styremedlem

Ole Randin Klokkerengen
styremedlem

Kent Ove Moren
styremedlem

Erik Andreas Dahl
adm. dir.
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NOTER TIL REGNSKAPET

Alle beløp er i hele 1 000 kr

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og
god regnskapsskikk i Norge.

forventede utnyttbare levetid. Vedikehold av driftsmidler
kostnadsføres løpende driftskostnader.
Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets
kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Aksjer og andeler ført som omløpsmiddel
Andeler i aksjefond er vurdert til kostpris. Gevinst/tap ved
salg er bokført som netto finansinntekt/-kostnad.

Gjeld
Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser,
balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Aksjer og andeler ført som anleggsmidler
Mjøsen Skog SAs engasjement i Moelven Industrier ASA
er vurdert som anleggsmiddel, og er sammen med andre
langsiktige plasseringer bokført til laveste av kostpris og
virkelig verdi, der verdifall ikke anses å være av forbigående art.

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader
Andelslaget har inngått avtale med et livsforsikringsselskap om å sikre pensjonsrettighetene for sine ansatte.
Årets netto endring i pensjonsforpliktelser er inkludert i
posten lønnskostnad. Netto pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler er tatt inn i regnskapet.

Gevinst/tap ved salg er bokført som netto finansinntekt/kostnad.

Konsernregnskap
Aksjer i datterselskap er bokført til opprinnelig kostpris.
Det er ikke ført konsernregnskap, da dette anses som
uvesentlig i henhold til regnskapslovens § 3-8.

NOTE 1 - ANVENDTE REGNSKAPSPRINSIPPER

Kundefordringer/fordringer/lån til ansatte
Alle fordringer er oppført til pålydende verdier etter at det
er gjort fradrag for påregnelige tap.
Varer
Lager av biovirke er verdsatt etter lavest verdis prinsipp
av anskaffelseskost og virkelig verdi, mens tømmer er
verdsatt til anskaffelseskost.
Langsiktige tilvirkningskontrakter
Arbeid under utførelse knyttet til kontrakter med lang
tilvirkningstid inntektsføres etter løpende avregningsmetode med fortjeneste.
Kontanter og kontantekvivalenter
Balanseføres tilsvarende det til enhver tid innestående på
bankkonto.
Driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av tømmer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.
For skogbruksplanvirksomheten inntektsføres prosjektet
når planen ferdigstilles.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både
periodens betalbare skatt av skattepliktig resultat, formuesskatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 25 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller
som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring
ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller
kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt
skattefordel er ikke balanseført.

NOTE 2 - VARIGE DRIFTSMIDLER
Tomter og
skogeiendom

Bygningsmessige
anlegg

Biler

Inventar
og utstyr

Sum
2015

Sum
2014

11 226

3 358

2 831

15 656

33 071

29 248

662

320

981

3 833

1 733

482

14 541

16 756

15 320

1 625

3 011

1 435

17 296

17 761

1 436

1 214

Kostpris 1.1.15
Tilgang 2015
Avgang/utrangering 2015
Totale avskrivninger og nedskrivninger
Bokført verdi 31.12.15
Avskrivninger 2015
Økonomisk levetid

16

11 226

142

316

978

20-25 år

10 år

3-4 år

Regnskap

Alle beløp er i hele 1 000 kr

NOTE 3 - AKSJER OG ANDELER
Eierandel
31.12.15
Moelven Industrier ASA

11,75 %

Andel av EK
31.12.15

Bokført verdi
31.12.15

206 401

173 884

Transportfellesskapet Østlandet AS

25,00 %

125

Oplandske Bioenergi AS

36,05 %

15 605

Lena Fjernvarme AS

13,00 %

Øvrige aksjer

842
348

Sum finansielle anleggsmidler

190 804

Markedsbaserte fond og obligasjoner

6 733

Datterselskap AS Kirkegaten 70

100 %

500

Aksjene i Moelven Industrier ASA er bokført til kostpris.
Samlet aksjebeholdning i Moelven Industrier ASA var ved
utgangen av året 15 221 334 aksjer, som er det samme
som ved forrige årsskifte. Forholdsmessig andel av selskapets egenkapital 31.12.2015 er ført opp på aksjeposten.
Utbetalt utbytte i 2015 er 6 089.

Det heleide datterselskapet AS Kirkegaten 70 har følgende
egenkapital og resultat for 2015:

Avgitt konsernbidrag

-108

Markedsbaserte fond og obligasjoner har en markedsverdi
på 6 909 og en kostpris på 6 733.

Egenkapital 31.12.15

4 760

Øvrige aksjer er bokført til kostpris og eventuelt nedskrevet
til virkelig verdi ved antatt varig verdifall.

Egenkapital 1.1.15
Årets resultat

4 741
127

Markedsverdien av bygget i Kirkegata 70 er anslått til ca
10 millioner kroner.
Andelslaget har en kortsiktig fordring på 451 på datterselskapet pr. 31.12.15.

NOTE 4 - LÅN ANSATTE/ANDRE FORDRINGER
MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR
Det er gjennom året utbetalt nye lån til ansatte med til
sammen 862. Alle lån er pantesikret. Avdragstiden for
lån til bil er inntil 4 år. Renten tilsvarer normrentesatsen
fastsatt av myndighetene.

Lån til ansatte

2015

2014

1 702

1 614

Andre langsiktige fordringer
(anleggsmidler)

1 737

1 539

Sum

3 438

3 153

NOTE 5 -PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER
Andelslaget er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om
obligatorisk tjenestepensjon, og andelslaget har en pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Alle
ansatte er inkludert i innskuddsbasert pensjonsavtale. Sum
innskuddsfond pr 31.12.15 er på 887.
Det ble i 2010 inngått avtale mellom LO og NHO om en ny
AFP-avtale. Ved overgang til den nye ordningen ble den

tidligere AFP-pensjonsordningen avviklet. Effekten av avviklingen ble regnskapsført i 2010.
Den usikre forpliktelsen i regnskapet ved utgangen av
2015 er knyttet til de personene som er i pensjon etter den
gamle AFP-pensjonsordningen.
Andelslagets forpliktelse er beregnet ut fra egenandelen
på 25 % av AFP-utbetalingen i årene fremover.
Som en følge av at det er en underdekning i den gamle
ordningen, må arbeidsgiverne fortsette å betale premie.
Det er gjort avsetninger for å dekke opp selskapets andel
av denne underdekningen.
Det er inngått pensjonsavtale med daglig leder som innebærer rett til førtidspensjon fra fylte 62 - 67 år, med
betingelser tilsvarende den generelle pensjonsordningen,
66 % av lønn ved fylte 62 år.
Skogeierandelslagets pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler er aktuarmessig beregnet pr. 31.12.15. Følgende
økonomiske forutsetninger er lagt til grunn ved beregningen: Avkastning på pensjonsmidler: 3,3 %, diskonteringsrente: 2,5 %, årlig lønnsvekst: 2,5 %, årlig økning
i folketrygdens grunnbeløp: 2,25 %, årlig regulering av
pensjoner: 0,0 %.
Note forts. neste side.
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Alle beløp er i hele 1 000 kr
Forts. NOTE 5

Beregningen viser:

Pensjons
midler Usikrede

Estimerte pensjonsforpliktelser 12 290

NOTE 9 - EGENKAPITAL
Sum

3 556 15 846

Innskutt egenkapital 1.1.15
Årets endring i egenkapital

Ikke resultatført estimatavvik

-2 397

-1 032 -3 429

Estimerte pensjonsmidler

13 027

0 13 027

Innbetalt andelsinnskudd

Pensjonsmidler

-3 134

- 3 134

Oppsagte andelsinnskudd

AFP forpliktelse gammel ordning

35

35

2 560

2 560

Sikrede Usikrede

Sum

Pensjonsforpliktelse

0

93

93

369

72

441

Avkastning på pensjonsmidler

-479

0

-479

Periodisert arbeidsgiveravgift

6

23

29

Estimatavvik

100

165

265

Administrasjonskostnader

66

0

66

Netto pensjonskostnad

62

354

416

NOTE 6 - VARER
2015
Tømmer
Energivirke – råvarer
Energivirke – egentilvirket
Sum

2014

1 655

522

13 581

18 878

1 816

1 096

17 052

20 496

NOTE 7 - ANDRE FORDRINGER
Inntektsført på igangværende prosjekter
i avdeling for Areal og Ressurser

8 506

Direkte kostnader knyttet til opptjent inntekt

7 672

Dekningsbidrag på igangværende prosjekter

Opptjente ikke fakturerte inntekter på
igangværende prosjekter
Mellomværende datterselskap

834

4 794
451

Andre fordringer

3 424

Sum andre fordringer

8 669

NOTE 8 - KASSE/BANK/POSTGIRO
I denne posten er bankkonto sperret for skattetrekk inkludert med 1 465.

18

710
-956

Innskutt egenkapital 31.12.15

58 997

Opptjent egenkapital 1.1.15

156 150

Årets resultat

6 832

Avsatt forrentning på andelskapital 2015

Nåverdi av årets
pensjonsopptjening
Rentekostnad av
pensjonsforpliktelsen

59 243

-1 909

Opptjent egenkapital 31.12.15

161 073

Sum egenkapital 31.12.15

220 070

Ved omdanning til andelslag 01.01.06 ble 20 % av skogeierlagenes grunnfond i Mjøsen Skogeierforening
individualisert og tildelt medlemmene som andelskapital i
Mjøsen Skog BA.
Andelene ble tildelt ut fra bonitetsfordelt produktivt skogareal og verdi av tømmerleveranser i perioden 1992-2005.
Ved inngangen av 2015 manglet 5 094 på at sum obligatorisk andelsinnskudd skulle være fullt innbetalt, mens
verdien av tildelte tilleggsandeler som bare gir rett til
forrentning utgjorde 14 045.
De samme tallene ved utgangen av året var henholdsvis
4 905 og 13 909. Tilleggsandeler kan overdras til andre
andelseiere og kan innløses uten at eierskapet i andelslaget sies opp. Innbetaling av ikke innskutt obligatorisk
andelskapital skal skje ved trekk i andelseiers brutto
tømmeroppgjør. I tillegg kan betaling skje ved kontant
innbetaling, trekk i forrentningsutbetaling eller trekk i
andelseiers etterbetaling.

NOTE 10 - SPESIFIKASJON AV DRIFTSINNTEKTER
Driftsinntekter for salg av varer og tjenester fordeler seg
på følgende virksomhetsområder:
2015
2014
Tømmer og skogtjenester

513 800

518 468

Bioenergi

23 714

21 798

Skogbruksplaner

21 733

12 979

Serviceavgift

3 227

3 269

Andre inntekter

6 611

6 639

569 085

563 153

Sum

Ut over driftsinntektene har andelslaget mottatt offentlige
tilskudd med 1 027 som er bokført som kostnadsreduksjon
relatert til enkeltprosjekter.

Regnskap

Alle beløp er i hele 1 000 kr

Betalbar skatt i balansen består av avsatt formuesskatt på
724 og skattefunnfordring på 683.

NOTE 11 - SPESIFIKASJON AV LØNNSKOSTNAD,
ANTALL ANSATTE OG GODTGJØRELSER

Lønn

2015

2014

26 691

24 946

Folketrygdavgift

4 343

4 124

Pensjonskostnader

2 473

2 428

Andre ytelser
Sum

321

305

33 829

31 802

Oversikt over midlertidige forskjeller:
Fordringer
Varer
Anleggsmidler
Pensjoner
Regnskapmessig avsetning

Det gjennomsnittlige antallet ansatte i regnskapsåret har
vært 50 funksjonærer og 2 skogsarbeidere.

Fremførbart underskudd

Ytelser til ledende
personer

Andre
tillitsvalgte

Sum midlertidige forskjeller
Grunnlag for formuesskatt:

Adm.
direktør

Lønn
Pensjonskostnader

Styret

Fremførbar godtgjørelse på utbytte

1 201

533

402

425

-

-

Andre ytelser

8

-

-

Fast eiendom
Driftsmidler

2015

2014

-225

-169

0

0

-608

-740

574

750

0

0

-52 108

-53 077

0

0

-52 367

-53 236

10 677

9 204

4 366

4 825

Varebeholdning

17 052

20 496

Revisor
Kostnadsført godtgjørelse for revisjon av Mjøsen Skog SAs
regnskap i 2015 utgjør 132.
For annen bistand er det kostnadsført 2, dette relateres til
revisjoner av enkeltprosjekter.

Fordringer

79 496

77 849

NOTE 12 - GARANTIANSVAR

Gjeld

Det påhviler andelslaget et garantiansvar i forbindelse med
Driftskredittordningen i landbruket.

Nettoformue

NOTE 13 - GJELD SOM ER SIKRET VED PANT

NOTE 15 - TRANSAKSJONER MED
NÆRSTÅENDE PARTER

Gjeld til kredittinstitusjoner 30 000 og kassekreditt med
limit 30 000, effektiv 3, er sikret med pant i aksjer bokført
som anleggsmidler, utestående fordringer samt eiendom
hos datterselskap.
Balanseført verdi av pantsatte aksjer utgjør 39 983.

Bankinnskudd og kontanter
Ligningsverdi av verdipapir
Anlegg under utførelse

3 481

10 630

220 306

213 613

8 017

5 146

-102 236

-117 964

241 159

223 799

Det er gjennomført transaksjoner med nærstående parter,
som omfatter omsetning av tømmer samt kjøp av varer og
tjenester, med følgende beløp:
2015

NOTE 14 - SKATTEKOSTNAD

Ansatte

Årets skattekostnad fordeler seg på:

2015

For mye avsatt betalbar skatt i 2014

0

Formuesskatt 0,3 % av nettoformue

724

Sum skattekostnad

724

-6 834

Mottatt konsernbidrag

148

Årets skattegrunnlag

Datterselskap – leie av lokaler

1 320

4 177

453 727

441 289

666

647

7 555

Permanente forskjeller

Endring i midlertidige forskjeller

Øvrige andelseiere

2014
1 039

Alle transaksjoner er gjennomført på forretningsmessige
vilkår, på lik linje med øvrige andelseiere.

Beregning av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnad

Styret

4 027

99
968
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KONTANTSTRØMANALYSE

Alle beløp er i hele 1 000 kr
2015

2014

Resultat før skattekostnad

7 556

3 729

Periodens betalte skatter

- 131

- 452

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

-

-/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler

- 115

4

+

Ordinære avskrivninger

1 436

1 214

-

Endring i finansielle omløpsmidler

0

1 754

3 444

329

Endring i kundefordringer

- 5 548

- 12 969

Endring i leverandørgjeld

- 377

18 035

+/-

Endring i varelager

+/+/+/-

Forskjell mellom kostn.ført pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn.

176

303

+/-

Endring i andre tidsavgrensningsposter

2 549

6 545

=

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

8 989

14 984

+

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

0

0

-

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

- 3 842

- 8 498

+

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

4 809

5 275

-

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler

-240

- 2 240

=

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

727

- 5 463

-

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

- 15 000

0

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter

+/-

Innbetaling av egenkapital

-

Tilbakebetaling av egenkapital

-

Utbetaling av avkastning på andelskapital

=

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

+/-

20

Netto endring i kassekreditt

+

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter

3

- 47

710

845

- 956

- 1 930

- 1 622

- 1 930

-16 865

- 2 251

0

0

=

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

- 7 149

7 270

+

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse

10 630

3 361

=

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

3 481

10 630

Regnskap

Revisjon og kontrollkomité

www.mjosen.no
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Miljørapport 2015
Miljøpolitikk
Mjøsen Skogs miljøpolitikk er sentral i virksomhetens
arbeid knyttet til miljø. Miljøpolitikken har rutinemessig
vært behandlet av ledelsen i 2015. Miljøpolitikk og revisjonsrapporter kan leses på www.mjosen.no

inntrykket er bra, men kontrollene viser også forbedringsområder.
Skogkultur er et viktig satsingsområde for Mjøsen Skog.
Stikkprøvekontroll av skogkulturtjenestene brukes derfor aktivt for å identifisere og følge opp områder som
kan forbedres.

PEFC sertifisering
I løpet året har det pågått revisjon av Norsk PEFC
Skogstandard (tidligere Levende Skog Standarder).
Mjøsen Skog har vært representert i PEFC Norges arbeidskomité og har gitt innspill og høringsuttalelse til
prosessen. PEFC er fortsatt den dominerende skogsertifiseringen i Norge. Mjøsen Skog er PEFC sertifisert gjennom Det Norske Veritas GL.

Nøkkelbiotopregistrering

FSC™ sertifisering

I løpet av året er det gjennomført etterregistrering på et
fåtall eiendommer. Det er sluttført områdetakst i Gjøvik
og Vestre Toten, og i Lom og Skjåk. I Lillehammer pågår
det skogtakst. I denne sammenheng blir tidligere miljøregistreringer kvalitetssikret.

Mjøsen Skog er FSC™FM gruppesertifisert (FSCC103851) gjennom Soil Association Certification Ltd.
Ordningen tilbys skogeiere som et frivillig tillegg til
PEFC-sertifiseringen. Ved utgangen av 2015 er 19 eiendommer tilknyttet sertifikatet for skogbehandling
(FM). Mjøsen Skog som handelsorganisasjon er også
sertifisert for omsetning av FSC™ virke gjennom en FSC
COC sporbarhetssertifisering (FSC-C103764).

Ekstern revisjon
NS ISO 14001/PEFC
I 2015 ble Mjøsen Skog re-sertifisert gjennom Det Norske Veritas GL. Sertifiseringen inkluderer nå også terminaldrift. Tilbakemeldingene er gode, men revisjonen påpekte også klare forbedringsområder. Det ble gitt seks
miljørelaterte avvik (kategori 2) og fire observasjoner.
Avvikene er lukket.
FSC™
Også her ble Mjøsen Skog re-sertifisert i 2015. Orbicon
AS gjennomførte revisjonen i september, og også her
var tilbakemeldingene bra. Det ble gitt to «major» avvik
knyttet til årsrapportering og forvaltningsplaner. Avvikene er lukket.

I alle kommuner i Mjøsen Skogs område er det gitt tilbud
om nøkkelbiotopregistrering. Det er gjennomført registrering på drøyt 4,2 mill. dekar produktiv skog. På dette
arealet er det avsatt snaut 90 000 dekar som nøkkelbiotoper. I gjennomsnitt utgjør hver nøkkelbiotop et areal
på vel 15 dekar.

Etter at kravet om å kartlegge og ivareta viktige livsmiljøer i skog ble innført, har Mjøsen Skog vært opptatt
av at skogeiere som blir særlig belastet skal ha rimelig
kompensasjon. I dag har «frivillig vern» -ordningen (naturreservat) blitt en velfungerende ordning for områder
med større sammenhengende miljøverdier. I tillegg gir
kommunal tilskuddsordning gjennom «Nærings- og miljøtiltak i skog» (NMSK) mulighet for tilskudd for enkeltbiotoper som berører større tømmerverdier.

Frivillig vern
En økning i bevilgninger over statsbudsjettene de siste
par årene har forbedret langsiktigheten rundt arbeidet
med frivillig vern. En jevn og forutsigbar finansiering
sikrer god framdrift i pågående frivillig vern saker. Også
i 2015 er det fattet vernevedtak for nye skogreservater
i Mjøsen Skogs område. Mjøsen Skog bistår grunneiere i
flere pågående prosesser.

Informasjon og opplæring
Interne kontroller
Eksterne revisjoner og interne kontroller er en fast del
av Mjøsen Skogs kvalitets- og miljøstyringssystem.
Formålet er målt i hvilke grad vi oppfyller eksterne krav
og egne målsettinger. Kontrollresultatene brukes som
grunnlag for vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.
Det er i 2015 gjennomført 59 stikkprøvekontroller
av skogsdrifter. Hensyn til viktige miljøelementer har
spesiell fokus i stikkprøvekontrollene. Hele 52 av kontrolldriftene har hatt relevans når det gjelder hensyn til
nøkkelbiotop eller andre viktige miljøelementer. Hoved-
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Mjøsen Skog har i 2015 satt fokus på kompetansebyggende tiltak. For entreprenører, allmenninger og ansatte
er det gjennomført samlinger med tema «Norsk PEFC
Skogstandard», «Bedre driftsplanlegging» (Skogkurs),
og «Hensyn til kulturminner». I tillegg har bedriften i
løpet av det siste året gjennomført kurs i «Arbeidsvarsling trinn 1», samt to kurs i «Norsk PEFC Skogstandard»
i samarbeid med Valle videregående skole.

Miljøstatus og utfordringer
Mjøsen Skog har i 2015 registrert fire henvendelser
knyttet til miljøspørsmål. Kontroller og avviksoppfølging

3

Eksempler på biologisk mangfold fra Lillehammer
1. Livsmiljøet rik bakkevegetasjon. FOTO: GYRD HARSTAD
2. Engmarihånd, indikator på at voksestedet er rikt og fuktig. Her vokser den på rik myr.
FOTO: GYRD HARSTAD
3. Lungenever, en indikator på livsmiljøet rik bark. Finnes på gamle lauvtrær og er indikator på kontinuitet i klimaet og høy luftfuktighet. FOTO: GYRD HARSTAD

viser at det fortsatt er viktig å ha løpende fokus på rutiner og forbedringsarbeid.
Hensyn til vannressurser, viktige miljøelementer og kulturminner krever spesiell aktsomhet og må ha løpende
fokus. Samtidig ser en at dagens rutiner og teknologi
har redusert risikoen for feilhendelser. Ved nye områdetakster vil kvalitetssikring av tidligere nøkkelbiotopregistreringer være en viktig oppgave. Videre ser en at

kunnskap og forbedringsarbeid knyttet til terrengtransport har stor betydning. Implementering av fuktighetskart i planlegging og utførelse av skogsdrifter har hatt
prioritet det siste året. I tillegg er dokumentasjon og
gjenbruk av innsamlede geografiske data et område det
arbeides med å videreutvikle og forbedre. For næringen
er det viktig at skogbrukets miljøarbeid tydeliggjøres for
storsamfunnet.

Skog bidrar positivt i det
globale CO2-regnskapet både
ved at trær i vekst binder CO2,
og ved at råstoff fra skogen
kan brukes til å produsere
trematerialer med lavt karbonfotavtrykk og til å lage andre
produkter som kan erstatte
fossilbaserte produkter.
ILLUSTRASJON: MJØSEN SKOG
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1

2

1. Mjøsen Skog leverte nye skogbruksplaner til bl.a. Gjøvik i 2015.
Her er seksjonsleder Odd Arne Brenn i aksjon under én av mange
kurskvelder om Allma i Gjøvik. FOTO: CHRISTOFFER ASKHEIM

3

2. Styret i Biri Skogeierlag, f.v. nestleder Fredrik Semb, styreleder Einar
Stuve og styremedlem Hanne Østby Velure, fikk våren 2015 full
støtte for forslaget om å ta initiativ til strukturendringer i skogeiersamvirket. FOTO: BERIT SANNESS
3. Mjøsen Skog var på plass med Allma-utstilling under Agroteknikkmessen på Lillestrøm i november. Her demonstrerer skogbruksplanlegger Lars Faldbakken Allma på PC til en interessert skogeier.
FOTO: ANNE MÆHLUM
4. Skogsjef Johannes Bergum stilte opp da NRK Østnytt laget sak om
framleggelsen av SKOG22 i januar. Her intervjues han av Ole Martin
Sponberg, mens Arvid Torsgard filmer. FOTO: BERIT SANNESS
5. Lokalorganisasjonen arrangerer en rekke skogdager og skogkvelder
i løpet av året. Bildet er fra skogdag for andelseierne i Ringsaker
medlemsområde, arrangert av Brøttum Skogeierlag. FOTO: ANNE
MÆHLUM
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Organisasjon
ADMINISTRASJON
Medarbeidere
Pr. 31.12.2015 er 52 fast ansatt i Mjøsen Skog SA.

• Innlandsutvalget oppnevnt av Landbruks- og
matdepartementet
(Utvalget ferdig 10.11.2015)
Medlem: Erik A. Dahl
• Utviklingsfondet for skogbruk
Styremedlem: Berit Sanness

Antall ansatte 2015

Ansatte

Årsverk

Distriktstjenesten

22

20,5

Skogsarbeidere

2

1,5

Skogbruksplanleggere

16

15

Hovedkontor

12

11,6

SUM

52

48,6

Mjøsen Skogs ledergruppe
Adm. dir. Erik A. Dahl
Skogsjef Johannes Bergum
Avdelingssjef Geir Korsvold
Virkessjef Stefan Mattsson
Kommunikasjonssjef Berit Sanness
Økonomisjef Laila Haugen Wik

REPRESENTASJON
Representasjon i andre selskaper og organisasjoner
pr 31.12.2015:
• Norges Skogeierforbund
Styremedlem: Terje Uggen
• Moelven Industrier ASA
Styremedlem: Asbjørn Bjørnstad
Medlem av Bedriftsforsamlingen: Terje Uggen
• Lena Fjernvarme AS
Styremedlem: Lisbet Rustad

• Rådgivende utvalg for sentralt inntrukne rentemidler
fra skogfond
Medlem: Berit Sanness
• Det norske Skogfrøverk
Styremedlem: Johannes Bergum
• Kontaktutvalget for skogbruket på fylkesplan
Oppland: Lisbet Rustad, Johannes Bergum
Hedmark: Johannes Bergum
Akershus: Berit Sanness
• Landbruksråd Innlandet
Styremedlem: Torun Heringstad
• Landbruksforum
Hedmark: Berit Sanness
Oppland: Berit Sanness
• Primærnæringsutvalget for Nord-Gudbrandsdal
Medlem: Torun Heringstad
• Faglig rådgivende utvalg for Reinheimen
Nasjonalpark
Medlem: Torun Heringstad
• Faglig rådgivende utvalg for Langsua Nasjonalpark
Medlem: Torun Heringstad
• AS Kirkegaten 70
Styreleder: Terje Uggen
Styremedlem: Erik A. Dahl
Styremedlem: Laila Haugen Wik

• Oplandske Bioenergi AS
Styremedlem: Asbjørn Bjørnstad
• Transportfellesskapet Østlandet AS
Styremedlem: Erik A. Dahl
• Norsk Virkesmåling
Styremedlem: Erik A. Dahl
• Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig
Medlem i representantskapet: Torun Heringstad
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ÅRSMØTE
Representanter i årsmøtet 14. og 15. april 2015
Ordfører:

Jostein Tromsnes

Varaordfører:

Kjersti Narum

Valgkretser:

Representanter:

Valgkretser:

Representanter:

Skjåk

Lesja og Dovre

Håvard Syse

Langmorkje

Skjåk

Sevald Sperstad

Lom

Kristian Kjæstad

Øyer

Vågå

Erland Berge

Toten 1

Sel og Heidal

Tore S. Prestgard

Fron

Ottar Moe

Toten 2

Rolf Børstad

Fron

Ole Ulberg, Ola Rundsveen

Toten 3

Espen Hauan

Ringebu - Fåvang

Tore B. Segelstad, Kjell Kaurstad

Toten 4

Mats Halvorsrud

Øyer - Tretten

Toten 5

Astrid Simengård,
Johannes Mæhlum

Eina

Gausdal

Ivar Amund Aulstad, Bjørn Gilberg

Brøttum

Fåberg

Jon Grunde Roland, Bjørn Bredvold,

Ringsaker

Mathias Neraasen

Veldre

Tore Lien Bjørnstad

Nes

Per Fineid

Furnes

Kristen Hernes
Biri

Einar Stuve, Frederik Semb,
Hanne Østby Velure

Gjøvik

Pihl AS

Lars Ligaarden, Harald Gubberud,
Aina Kvernsveen, Hanne Fougner

Vang

Johs Wetten

Løiten

Martin Skramstad

Stange

Arne Erik Myhre

Vestre Toten

Ole Edvard Løken, Erik Grefsrud

Ola Hougsrud

Brøttum

Jon Grande Dahl, Jarle Krogsrud

Sigurd Hagen

Ringsaker

Romedal

Østre Toten

Kvikstad, Nils Ola Faukald

Rune O. Brenna
Eidsvoll

Karin Hägg

Anne-Lise Aass, Ole Christian

Helge Groseth, Heidi Hemstad,
Helge Hvoslef, Jørgen Opsahl

Furnes

Ole-Johan Stafsberg

Vang

Kristian P. Pandum

Styret i Mjøsen Skog SA:

Løten

Thor Erik Martinsen

Marit Olive Lindstad, leder

Stange

Hans Ola H. Oustad, Nils Busvold

Terje Uggen, nestleder

Feiring

Alf Magne Bjørndal

Torun Heringstad

Eidsvoll

Ole Jørgen Bjørnstad, Dag Skovseth

Asbjørn Bjørnstad
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Ole Randin Klokkerengen

Antall representanter som kunne møte i alt:

Kent Ove Moren, ansattvalgt

Fra styret

7

Rune Glæserud, ansattvalgt

Fra skogeierlagene

44

Fra almenningene / Pihl AS

15

I alt

66
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VALGKRETSER
Lesja og Dovre
Skjåk
Lom
Vågå
Sel og Heidal
Fron
Ringebu - Fåvang
Øyer - Tretten

Gausdal
Fåberg
Biri
Gjøvik
Østre Toten
Vestre Toten
Brøttum
Ringsaker

Furnes
Vang
Løten
Stange
Feiring
Eidsvoll

Valgkretser for større eiendommer
som ikke er medlem i skogeierlag:
Gudbrandsdalen
Toten
Ringsaker
Hamar, Løten, Stange
Eidsvoll

SKOGEIERLAGENE

Skogeierlagenes styrer pr. 31.12.15
Skogeierlag:

Leder:

Nestleder / styremedlemmer:

Lesja og Dovre

Håvard Syse

Narve Tveiten, Jon Håvard Hågå, Thor Amund Ruste

Ant. medl:

Skjåk

Sevald Sperstad

Stein S. Teigen, Berit Alice Risheim

31

Lom

Kristian Kjæstad

Ottar Garmo, Ragnhild Sjurgard

48

Vågå

Erland Berge

Berit Jeanne Brun, Jon Gustav Bjørnstad

Sel og Heidal

Tore S. Prestgard

Per Anton Eide, Pål Harlaug

136

Fron

Jon Olav Skurdal

Ole Ulberg, Ola Rundsveen, Tore Wistad

254

Ringebu - Fåvang

Hans Amund Braastad

Kjell O. Kaurstad, Ole Harildstad, Gørild Barth, Tore B. Segelstad 212

Øyer - Tretten

Astrid Simengård

Johannes Mæhlum, Jon Finborud, Erik Stavseth Vedum

Gausdal

Ivar Amund Aulstad

Bjørn M. Gilberg, Mette Berg, Andreas Smith-Erichsen,
Torgeir Sønstevold

285

Fåberg

Jon Grunde Roland

Bjørn Bredvold, Anette Hannestad

275

Biri

Einar Stuve

Frederik Semb, Hanne Østby Velure

143

Gjøvik

Lars Ligaarden

Harald Gubberud, Hanne Fougner, Magnus Liljedahl

290

Østre Toten

Anne-Lise Aass

175

59

202

Ole Christian Kvikstad, Ruth Lunden, Nils Ola Faukald,
Kari Skramstad Hveem

246
209

Vestre Toten

Ole Edvard Løken

Erik Grefsrud, Kjersti Fremstad

Brøttum

Jon Grande Dahl

Halvor Dehli, Jarle Krogsrud

Ringsaker

Helge Groseth

85

Heidi Hemstad, Helge Hvoslef, Ola Bratberg, Lars Storlien,
Jørgen Opsal

309

Furnes

Ole-Johan Stafsberg

Gudbrand Gaalaas, Leif Einar Bratengen

Vang

Kristian P. Pandum

Jon Opsahl, Anne Rustad

111

62

Løten

Thor Erik Martinsen

Ola Brevig, May-Elin Imset

101

Stange

Hans Ola H. Oustad

Tom Sagbakken, Nils Busvold

214

Feiring

Alf Magne Bjørndal

Gunnar Stenberg Sjuve, Ida Camilla Søberg Berger

Eidsvoll

Ole Randin Klokkerengen Ole Jørgen Bjørnstad, Dag Skovseth

79
174
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STYRET I MJØSEN SKOG SA
STYRET
Valgt 1. gang
Terje Uggen, Veldre Almenning, leder 2013 (2015 leder)
Lisbet Rustad, Fåberg, nestleder
2015
Torun Heringstad, Heidal
2010
Asbjørn Bjørnstad, Brøttum
2013
Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll
2011

Valgt av de ansatte
Kent Ove Moren, Stange
Rune Glæserud, Reinsvoll

(fram til årsmøtet 2016)
2014
2014

Varamedlemmer til styret
1. vara Hallvard Helland, Lom
2. vara Ruth Lunden, Ø. Toten
3. vara Ola Brevig, Løten

Valgt 1. gang
2013 (som 2. vara)
2015
2015

Ansattevalgte varamedlemmer til styret
1. vara Anne Mæhlum, Brøttum
2. vara Helge Andreas Nordli, Vang

ORDFØRER/VARAORDFØRER
ORDFØRER
Jostein Tromsnes, Ringebu-Fåvang

Valgt 1. gang
2009

VARAORDFØRER
Kjersti Narum, Stange

2014

KONTROLLKOMITÉ
KONTROLLKOMITÉ
Anton Tøsti, Stange, leder
Ole Håvard Hauger, Biri
Ordfører
Jostein Tromsnes, Ringebu-Fåvang

Valgt 1. gang
2007
2014

2009

Personlig varamedlem
Stig Håvard Blikseth, Østre Toten
Astrid Simengård, Øyer-Tretten

Valgt 1. gang
2012
2014

Varaordfører
Kjersti Narum, Stange

2014

VALGKOMITÉ
Distrikt
N. Gudbrandsdal
S. Gudbrandsdal
Gjøvik - Toten
N. Hedmark
S. Hedmark
Eidsvoll
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Periode
2014-16
2015-17
2014-16
2016-18
2015-17
2016-18

Medlem
Martin Rønningen, leder
Gina Andersgård
Kari Skramstad Hveem, nestleder
Arne Ingvar Dobloug
Christen Engeloug
Jan Kristen Brodshaug

Varamedlem
Anders Formo
Tor Ivar Wålen
Nils Petter Sand
Håvard Freng
Olav Vold
Ketil Langseth

Statistikk

Statistikk
UTFØRTE OPPDRAG
KULTURARBEID

2015

2014

Utført planting

3 080 740 stk 3 028 959 stk

Solgte planter

3 992 330 stk 4 070 369 stk

Markberedning

9 006 da

8 323 da

Ungskogpleie

15 127 da

11 835 da

TØMMERDRIFTER
Hogst

2015

2014

786 738 m³

757 545 m³

OMSATT KVANTUM
SAGTØMMER

m3

mill. kr

kr/m3

Sagtømmer gran

m3

mill. kr

kr/m3

Massevirke gran

353 529

73,5

208

MASSEVIRKE

409 062

196,1

479

Massevirke furu

53 805

10,7

199

Utlegg (3,7 %)

16 968

2,6

152

Energivirke – lauv

10 203

2,1

205

Div. sag- og
spesialtømmer (6,4 %)

29 276

11,3

386

Sum sagtømmer gran

455 307

210,0

461

Sagtømmer (89,8 %)

Sagtømmer furu
Spesial (2,7 %)
Sagtømmer (83,4 %)

1,7

890

59 174

25,9

437

1 928

0,2

115

Div. sag- og
spesialtømmer (11,2 %)

7 921

3,5

438

SUM SAGTØMMER

107 283

17,0

159

SUM MASSEVIRKE

524 820

103,3

197

OMSETNING 2015

1 051 065

344,6

328

1 023 258

353,6

346

Omsetning 2014
1 916

Utlegg (2,7 %)

Sum sagtømmer furu

Energivirke - bar

Omsetning av
flisråstoff*

176 348 m³ løst

* Gjelder solgt ferdig flis

70 938

31,3

441

526 245

241,3

458

OMSATT KVANTUM PR. LEVERANDØR
Kvantumsgruppe

Antall leverandører

Totalt volum, m³

0 - 500 m³

663

114 778

500 - 1 500 m³

342

291 477

1 500 – 5 000 m³

151

350 002

26

294 808

1 182

1 051 065

5 000 Sum

Gjennomsnittsleveranse m³

889

29
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TØMMERLEVERANSE - SKOGEIERLAGSVIS

Gran
Skogeierlag
Lesja og Dovre
Skjåk
Lom
Vågå
Sel og Heidal
Fron
Ringebu - Fåvang
Øyer - Tretten

Furu

Massevirke

Sagtømmer

-

-

467
29
369

Massevirke

Energivirke
m.m.

Sum 2015
m3

Sum 2014

1000 kr

kr/m3

1 736

303

m3
9 213

kr/m3

3 566

2 147

19

5 732

316

557

571

1 441

406

3 442

923

268

2 240

299

39

269

245

-

582

178

306

5 051

304

145

3 778

4 052

153

8 498

2 690

317

4 589

278

1 401

519

7 240

8 372

2 358

19 891

5 668

285

8 279

322

11 326

6 394

5 088

7 753

8 209

38 770

11 811

305

43 242

309

6 461

9 186

594

197

3 317

19 755

5 544

281

36 194

300

13 408

13 267

39

49

5 536

32 298

9 946

308

29 622

338

Gausdal

19 549

25 352

17

70

6 654

51 642

14 928

289

46 804

305

Fåberg

40 864

34 964

11

146

12 213

88 198

28 071

318

90 341

338

Biri

30 873

20 358

10

9

6 996

58 246

19 571

336

60 129

361

Gjøvik

42 159

26 300

552

227

8 318

77 556

26 552

342

91 651

355

Østre Toten

33 250

18 675

1 486

436

10 036

63 882

21 693

340

58 989

354

Vestre Toten

19 797

11 104

514

166

5 283

36 865

12 725

345

30 065

364

Brøttum

17 388

13 057

2 616

1 475

4 170

38 707

12 706

328

35 252

344

Ringsaker

52 504

38 007

1 909

1 496

15 114

109 030

35 182

323

86 641

351

5 854

5 237

66

121

1 680

12 959

4 087

315

4 732

339

13 469

13 090

1 149

738

1 823

30 269

9 966

329

23 871

306

7 389

5 647

1 221

715

1 829

16 801

5 617

334

12 042

341

Stange

22 180

20 607

8 464

6 920

6 192

64 363

20 124

313

61 780

313

Feiring

5 667

3 785

18

7

1 587

11 064

3 606

326

11 936

355

Eidsvoll

17 149

8 937

1 167

433

4 106

31 792

10 968

345

38 438

375

Alm. - direkte

93 756

78 357

30 591

16 590

11 430

230 724

80 262

348 232 158

370

Sum 2015

455 306 353 584

70 938

53 805 117 431 1 051 065 344 554

Sum 2014

461 264 348 882

62 569

46 190 104 353

Furnes
Vang
Løten

30

Sagtømmer

328
1 023 258

346
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HISTORISK OVERSIKT

Oversikt 1950 - 2015. Medlems-/andelseiertall, omsetning og priser

Medlemmer/
Andelseiere

Omsetning

Omsetning

pr. 31.12

1000 m3

mill. kr.

1949/50

3 942

514,5

21,3

44,70

49,90

1959/60

5 969

501,7

43,7

80,20

96,10

1969/70

6 326

511,4

46,8

82

104

1979/80

6 213

516,3

100,7

155

258

1990

6 028

807,4

292,4

306

424

2000

4 578

597,6

262,0

224

410

2005

4 210

803,4

357,7

239

421

2006

3 869

784,3

355,3

235

439

2007

3 966

972,9

483,6

242

522

2008

3 974

939,7

491,6

285

492

2009

3 896

776,7

385,5

245

411

2010

3 869

860,0

478,9

254

470

2011

3 825

915,4

540,2

310

447

2012

3 796

955,1

542,6

267

418

2013

3 755

921,7

499,0

220

413

2014

3 744

1 023,3

563,2

212

500

2015

3 712

1 051,0

569

208

479

År

Tømmerpriser
Gj.sn.pris kalenderåret, kr/m3
Massv. gran 1

Sagtømmer gran 2

1) Til og med driftsåret 1968/69 gjelder prisene for barket massevirke, deretter for ubarket med volum under bark.
2) Lokale tillegg er ikke inkludert i årene før 1987/88.

BRENSELPRODUKSJON
BRENSELSTYPE
Skogsflis, m³ løst 1
Stammevedflis, m³ løst 2
SUM m³ løst

Mjøsen Skogs leveranse av brenselsflis

2011

2012

2013

2014

2015

125 276

127 508

143 134

121 317

109 000

75 932

49 608

41 253

39 786

67 348

201 208

177 116

184 387

161 103

176 348

1) Skogsflis: Flis av heltre og GROT (GReiner Og Topper)
2) Stammevedflis: Fliset rundvirke fra terminal på Rudshøgda
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