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 2010 2011 2012 2013 2014

Antall andelseiere 3 869 3 825 3 796 3 755 3 744

Omsetning i mill. kroner 479 540 543 499 563

Omsetning i 1 000 m³ 860 915 955 922 1 023

Antall leverandører 1 453 1 439 1 565 1 398 1 290

Omsetning pr. leverandør i m³ 592 636 610 659 793

Gj.pris alt salgsvirke kr/m³ 352 369 331 306 346

Tømmerdrifter i 1 000 m³ 581 661 707 660 758

Levert brenselsfl is i m³ løst 158 704 201 208 177 116 184 387 161 103

Utført planting, mill. stk 2,1 2,3 2,5 2,9 3,0

Solgte planter, mill. stk  3,1 3,4 3,7 4,1

Ungskogpleie, da 11 659 12 292 10 693 8 467 11 835

Antall skogbruksplaner 944 489 911 560 178

Taksert areal 1 000 da 1 326 1 237 1 525 562 912

Antall ansatte 53 53 53 52 55

 - herav funksjonærer 51 51 51 50 53

 - herav skogsarbeidere 2 2 2 2 2
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Innhold

• Mjøsen Skog SA eies av 3744 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 sertifi sert etter både miljø- og kvalitetsstandarder i ISO-systemet. 
 Norsk PEFC Skogstandard (tidligere kalt Levende Skog-Standarden revidert 2006) ligger inne 
 som krav til skogbehandlingen, og Mjøsen Skog er derfor berettiget til å bruke PEFC-logoen. 
 Bedriften er også FSCTM-sertifi sert (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.

Mjøsen Skog SA



 

1 Mjøsen Skogs styre 2014-2015: Foran f.v. Torun Heringstad, Marit 
 Olive Lindstad (leder) og Rune Glæserud. Bak f.v. Asbjørn Bjørnstad, 
 Terje Uggen (nestleder), Ole Randin Klokkerengen og Kent Ove Moren. 
 FOTO: ANNE MÆHLUM

2 Mjøsen Skog nådde i 2014 en årsomsetning på over 1 mill. kubikkmeter. 
 Det er det høyeste kvantum som er omsatt gjennom andelslaget 
 noensinne. 
 FOTO: ANNE MÆHLUM

3 Regjeringens oppfølging av SKOG22-rapporten blir svært viktig. 
 Høsten 2014 fi kk statsminister Erna Solberg og landbruks- og 
 matminister Sylvi Listhaug skogpolitiske innspill under besøk hos 
 Ole Randin Klokkerengen og Krogsrud Sag AS. I tillegg til å være 
 skogsentreprenør er Klokkerengen styremedlem i Mjøsen Skog. 
 FOTO: ASTRI KLØVSTAD, NORSK SKOGBRUK

4 Kjell Ivar Maudal, Jernbaneverket og Mjøsen Skogs styreleder Marit 
 Olive Lindstad bisto fylkesordfører Gro Lundby, som åpnet Mjøsen 
 Skogs nye jernbaneterminal på Kvam terminal i november. Terminalen 
 vil avløse opplasting ved Otta Sag og er godt lokalisert for å sikre 
 effektiv transport av virke som skal sendes ut fra Gudbrandsdalen 
 over lengre distanser. 
 FOTO: ANNE MÆHLUM

5 Fra 1. januar 2014 innførte Mjøsen Skog et andelseiertillegg på 
 10 kr/m³. 
 FOTO: ANNE MÆHLUM
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Innledning
Mjøsen Skog er et samvirkeforetak eid av 3744 an-
delseiere fra Eidsvoll i sør til Lesja i nord.

Drevet av relativt høye sagtømmerpriser og store 
eksportvolumer ble hogstaktiviteten i norsk skogbruk i 
2014 den høyeste siden slutten av 1980-tallet. Avvirk-
ningen endte på 9,9 mill. kubikkmeter.

Mjøsen Skog nådde i 2014 en årsomsetning på over 
1 mill. kubikkmeter. Det er det høyeste kvantum som er 
omsatt gjennom andelslaget noensinne. Med det har 
Mjøsen Skog nådd målet som styret fastsatte i strate-
giplanen for 2012 – 2014. I løpet av de siste ti årene 
har det gjennomsnittlige avvirkningsnivået i andels-
laget økt med rundt 300 000 kubikkmeter. Styret mener 
dette er en gledelig utvikling, og helt i tråd med ambi-
sjonen om å utvikle kapasitet til og være drivkraft for 
høy utnyttelse av råstoffgrunnlaget i våre eieres skoger. 
Styret mener at det ut fra skogressurser og skogtilstand 
vil være grunnlag for å øke avvirkningen ytterligere for-
utsatt akseptable markedsforhold og lønnsomhet for 
skogeier.

En mer tilspisset konkurransesituasjon mellom aktørene 
i virkesmarkedet utviklet seg videre i 2014. Konkurran-
sen bidrar til sterkere prisfokusering og press på omset-
ningsleddenes marginer. På kort sikt har dette i mange 
områder medvirket til enda bedre pristilbud, spesielt for 
attraktive partier. På lengre sikt er det imidlertid god 
grunn til å spørre om skogeierne er tjent med at tøm-
merstokken skal fi nansiere et fl erdoblet sett med inn-
kjøpsapparater. Det er også stor fare for at konkurran-
sen, slik den nå utvikler seg, fører til et kortsiktig fokus 
og samtidig undergraver fundamentet for felles satsin-
ger på skogsiden både når det gjelder næringspolitikk 
og industriell utvikling.

En omfattende organisasjonsprosess i regi av Norges 
Skogeierforbund har så langt ikke ført til omdanning av 
sentralleddet i skogeiersamvirket. Mjøsen Skog har bi-
dratt aktivt og vært med på å påvirke viktige deler av 
selve prosessen. Etter styrets syn er det vesentlig at 
så store organisasjonsendringer er godt forankret i alle 
ledd i organisasjonen. Styret har også vært tydelig på 
at skogeierinteressene må ivaretas gjennom et sentral-
ledd som har spesifi kk kompetanse og et klart mandat 
som er avgrenset til nettopp denne oppgaven. Viktige 
fellesinteresser i verdikjeden må også ivaretas, men det 
må bygge på at både skogeiere, entreprenører og indu-
stri på forhånd har organisert seg for å ivareta sine egne 
interesser. Styret mener det nasjonale Verdikjedesamar-
beidet for skog og tre er en viktig samarbeidsplattform 
som bør videreutvikles framover.

Det sterke fallet i oljeprisene har ført til større oppmerk-
somhet mot vekstmulighetene for fastlandsøkonomien. 
Dette har økt interessen for skogsektorens potensial 
i en industriell fornyelse basert på fornybare mate-
rialer tilpasset lavutslippssamfunnet. Strategiarbeidet 
knyttet til SKOG22-prosessen vil stå sentralt i dette. 
SKOG22 er et utvalg oppnevnt av regjeringen og skal 

utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, 
utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling innen de 
skogbaserte verdikjedene. Strategien skal også omfatte 
andre viktige tiltak og virkemidler av betydning for næ-
ringens konkurranseevne. Utvalgets innstilling legges 
fram tidlig i 2015.

Mjøsen Skog har i 2014 fortsatt sin aktive satsing på 
utviklings- og forbedringsarbeid med stadig mer effek-
tive verktøy både for skogforvaltning og for våre forret-
ningsprosesser. Ekstra gledelig var det at Mjøsen Skogs 
innsats på dette området i mars 2014 ble belønnet med 
innovasjonsprisen «Bioenergy Innovation Award».

Tømmeromsetningen
Eksporten av sagtømmer økte betydelig høsten 2013. 
Det medvirket til at fl ere sagbruk hadde relativt lite 
tømmer på lager vinteren 2014 og førte til større lokal 
etterspørsel etter tømmer til regional trelastindustri. 
Sagtømmerprisene økte mot slutten av 2013 og gikk 
opp ytterligere fra årsskiftet.

Sagtømmerprisene var den viktigste driver bak hogst-
interessen, som økte ut over året. Massevirkeprisene 
endret seg lite gjennom hele 2014.

Sagtømmerandelen endte på 51,2 prosent for året sett 
under ett. Det er en relativt høy sagtømmerandel i Mjø-
sen Skog og har sammenheng med stor prisspenning 
mellom sagtømmer og massevirke, og lav tynningsak-
tivitet.

Granandelen utgjorde ca 86 prosent, furuandelen om 
lag 11 prosent og lauvandelen ca 3 prosent av rundvir-
keomsetningen i 2014. Furuandelen gikk ned i 2013, og 
denne utviklingen fortsatte i 2014. 

Mjøsen Skog har i 2014 hatt avsetning for det bartrevir-
ke andelseierne har ønsket å selge. For fl ere sagbruk har 
fi beravsetning blitt en langt mer presserende oppgave å 
løse. Etter de store nedleggelsene i norsk treforedlings-
industri har fi beravsetning økt sårbarheten for mange 
aktører i trelastindustrien.

For biovirke førte en vanskelig markedssituasjon til 
at kjøp fra skogeier ut på høsten måtte stanses inntil 
videre.

Otta Sag stanset sin saglinje sommeren 2014. Det var 
et tilbakeslag for skogbruket i Nord-Gudbrandsdal. Ut 
over det som fortsatt foredles lokalt fi kk Mjøsen Skog 
gjennom høsten på plass nye salgsavtaler til sagbruk på 
Østlandet. Det er planen at deler av sagtømmerleveran-
sene skal skje via togtransport. For Lesja og Dovre kan 
transport til Åndalsnes for utførsel på båt bli et alter-
nativ.

Bioenergi
Det ble i kalenderåret 2014 omsatt vel 160 000 løs-
kubikkmeter fl is fordelt med 121 317 løskubikkmeter 
skogsfl is (GROT- og heltrefl is) og 39 786 løskubikkme-
ter stammevedfl is. Volummessig er dette en nedgang 
på omkring 13 prosent i forhold til året før.

Styrets beretning 2014
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Markedet for biobrensel har utviklet seg fra vondt til 
verre gjennom det siste året. Våre leveranser har vært 
langt lavere enn inngåtte leveringsavtaler skulle tilsi. 
Det skyldes korte, milde vintre og overskudd av fl is som 
følge av avsetningssituasjonen for biprodukter fra tre-
mekanisk industri. De øvrige land i Norden er rammet 
på samme måte som det norske markedet, noe som har 
resultert i en markant prisnedgang på brensel bl.a. i Sve-
rige. Av den grunn ble vår eksport av GROT- og heltrefl is 
til Sverige avviklet ved utgangen av forrige fyrings-
sesong. Dette har i neste omgang ført til svekket avset-
ning av GROT-fl is.

Mjøsen Skog har i dag en ledende posisjon som leve-
randør til anlegg i Mjøsområdet. Avsetningssituasjonen 
førte imidlertid til at ett av våre tre driftslag for fl ispro-
duksjon i skog ble avviklet i april. I 2015 står vi i fare 
for å måtte redusere produksjonskapasiteten med yt-
terligere ett lag.

Bioenergibransjens rammebetingelser ble kraftig for-
verret med fjerning av fl isstøtten i 2014. Sammen med 
lave priser på elektrisk kraft er dette dårlige signaler for 
varmebransjen. Som følge av lav utbyggingstakt er det 
ikke kommet til nye kunder det siste året. Dersom vi ikke 
lykkes med å øke våre leveranser ut over dagens nivå, vil 
det ta lengre tid å realisere vårt råstoffl ager i skog enn 
det som tidligere var lagt til grunn. Dette vil bl.a. være 
avhengig av hvordan temperaturen i fyringssesongen 
utvikler seg. Lageret av brenselsråstoff vil tidligst være 
normalisert ved utgangen av neste fyringssesong. 

Forsøksdrifter innen maskinell ungskogpleie ble godt 
mottatt som nytt skjøtselstiltak i 2014, men måtte leg-
ges på is i påvente av at markedet for brensel skal ta 
seg opp. Prøveordningen med småsalg av bark og fl is fra 
Rudshøgda terminal til dekkmateriale i hagebruket, som 
startet sommeren 2014, vil bli videreutviklet i 2015.

Tjenester for andelseierne

Tømmerdrifter
Etterjulsvinteren 2014 ble preget av en forholdsvis mild 
værtype, men med betydelige snømengder. Dette skap-
te driftsmessige utfordringer i enkelte områder. Økte 
sagtømmerpriser og etter hvert gode driftsforhold, også 
på barmark, førte til stor hogstaktivitet.

I 2014 ble 757 545 kubikkmeter drevet av Mjøsen 
Skogs driftsapparat. Dette er nesten 75 prosent av det 
totale volum som er omsatt gjennom bedriften. Mjøsen 
Skogs driftsapparat består av ca. 25 fast samarbeiden-
de entreprenører med over 30 maskinlag. I tillegg kom-
mer kapasitet i form av ulike taubanesystem for drift i 
bratt terreng.

Skogkultur
Den positive utviklingen i planteaktivitet i 2013 ble tatt 
videre i 2014. Over 4 millioner skogplanter ble omsatt 
gjennom Mjøsen Skog. Styret berømmer at denne mi-
lepælen er nådd. Over 3 millioner planter ble utplantet 
av bedriftens samarbeidende skogkulturentreprenører. 
Dette tilsvarer vel 3 500 dagsverk.

En svært viktig målsetting i 2014 var å øke ungskog-
pleieaktiviteten i vårt område. I 2013 var vi nede på 
ca 8 500 dekar, som var et bekymringsfullt lavt nivå. 
I 2014 hevet vi oss betydelig. Resultatet ble 11 835 
dekar motormanuell ungskogpleie. Styret mener det er 
vesentlig at bedriften arbeider for at den positive utvik-
lingen fortsetter i 2015.

I 2014 ble det markberedt snaut 8 500 dekar. Dette er 
på samme nivå som i 2013. I forbindelse med etable-
ring av ny skog er gransnutebiller vår store utfordring. 
Markberedning er pr. i dag beste «våpen» for å unngå 
omfattende gnagskader på nyetablerte foryngelsesfelt. 
I tillegg har markberedning en rekke andre positive ef-
fekter ved etablering av ny skog. Styret mener markbe-
redningsarealet må øke betydelig i årene framover.

Areal og Ressurser

Høy kompetanse innen skogbruksplanlegging
Skogbruksplanen er skogeierens viktigste verktøy for 
å drive optimal skogforvaltning. En viktig del av skog-
bruksplanen er at den skal gi gode råd om tiltak. Til det 
kreves dyktige skogbruksplanleggere som har første-
hånds kjennskap til norsk skogbruk.

De siste årene har det vært få utbud av nye skogplan-
oppdrag på Østlandet. Mjøsen Skog har imidlertid vun-
net mange av de oppdragene som har vært. Mens andre 
har blitt tvunget til å ta ned mye av sin kompetanse, er 
størrelsen på virksomheten i Mjøsen Skog omtrent den 
samme som den var for fem år siden. Det har bidratt til 
at Mjøsen Skog har det største faglige miljøet innen 
skogbruksplanlegging i Norge.

I 2014 leverte Mjøsen Skog 178 skogbruksplaner til skog-
eiere i Søndre Land på et produktivt areal på 491 000 
dekar. Bedriften gjennomførte dessuten fototakst med 
tilhørende markbefaring på 910 000 dekar i kommu-
nene Gjøvik, Vestre Toten, Åsnes, Lom og Skjåk. I tillegg 
er det levert fototakst til Vestskog på ca 100 000 dekar.

På slutten av året vant Mjøsen Skog et takstoppdrag 
som dekker mer enn 90 prosent av alt skogareal på Ha-
deland. Oppdraget skal leveres i 2017. I tillegg arbeider 
Mjøsen Skog med nye skogbruksplaner i Lillehammer og 
Grue vest. Disse skal leveres våren 2016.

Over 1000 Allma-kunder
Allma Eiendom - skogbruksplan på internett - hadde ved 
utgangen av året 1030 abonnenter med et produktivt 
areal på 3,44 mill. dekar. Omkring halvparten av Allma-
abonnentene har skog innenfor Mjøsen Skogs område. 
I løpet av 2014 har 200 skogeiere med et produktivt 
skogareal på 1,14 mill. dekar tegnet nytt abonnement. 
Allma Eiendom er i kontinuerlig utvikling, og en helt ny 
versjon vil lanseres til sommeren. Allma 2.0 vil bli mer 
brukervennlig, ha mer funksjonalitet og en mer anvend-
bar mobil løsning.

Stort behov for rådgivning
Det brukes mye ressurser på å bistå grunneiere med fri-
villig vern av skog. Mjøsen Skog har gitt faglig bistand i 
verneprosessen i sju områder som ble vernet i 2014. I 
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ytterligere 15 områder som grunneiere har foreslått til 
frivillig vern, har arbeidet startet opp. I tillegg er det lagt 
ned en betydelig jobb med bistand i erstatningsproses-
ser i nasjonalparker. Mjøsen Skog hadde også i 2014 
ansvaret for linjerydding for Hafslund Nett AS i Eidsvoll. 
Det er også foretatt takster og verdivurderinger av eien-
dommer og grunn i forbindelse med eierskifter/salg og 
ved etablering av ny infrastruktur.

Miljøhensyn
Mjøsen Skog legger vekt på å arbeide systematisk for 
å sikre at både lovbestemte krav og egendefi nerte 
retningslinjer på miljøområdet blir fulgt opp. Bedrif-
ten er miljøsertifi sert etter ISO 14001, med krav om 
at skogbehandlingen følger Norsk PEFC Skogstandard 
(tidligere kalt Levende Skogs Standard for bærekraftig 
skogbruk). Kombinasjonen er anerkjent av den globale 
sertifi seringsordningen PEFC. Bedriften er også FSC™-
sertifi sert, som et tillegg til PEFC-sertifi seringen.

Høring på revidert skogstandard
Forslag til revidert Norsk PEFC Skogstandard ble sendt 
på høring høsten 2014. Etter høring i lokalorganisa-
sjonen har Mjøsen Skog avgitt uttalelse til PEFC Norge. 
Styret mener skogstandarden har fått en mer logisk 
oppbygning enn tidligere versjon og at det vil virke 
positivt på både forståelse og praktisk oppfølging. I hø-
ringsuttalelsen har Mjøsen Skog gitt innspill til en rekke 
av kravpunktene i forslaget til ny skogbehandlings-
standard.

Mjøsen Skog er positiv til at langsiktig virkesproduksjon 
er tatt inn som et nytt kravpunkt og at standarden leg-
ger opp til en skjerping når det gjelder skogproduksjon. 
Likedan støtter Mjøsen Skog at sertifi katholders over-
våking av kravpunktet om nøkkelbiotoper forenkles. 
Det er positivt at kravpunktet vedrørende hensyn til 
tiurleik nå inkluderer hvordan man kan skjøtte skogen 
for å fl ytte tiurleik der dette er aktuelt. Mjøsen Skog er 
også enig i forslaget om i større grad å åpne for å drive 
skjøtsel i kantsoner, med formål å sikre vannkvalitet og 
forholdene for arter som har naturlig tilhold ved eller i 
vassdraget.

I høringsuttalelsen har Mjøsen Skog bl.a. pekt på at de 
foreslåtte kravene til landskapsplan bør forenkles, at 
kravpunktet om skogsbilveier bør få tydeligere fram 
at skogsbilveiene anlegges for å kunne drive et aktivt 
skogbruk, og at valg av hogstformer må baseres på 
kunnskap. Mjøsen Skog mener dessuten at det kun er 
skogeier og tømmerkjøper/sertifi katholder samt entre-
prenør som kan sette inn avbøtende tiltak eller stoppe 
drifta i tilfeller der eventuell skade på terrenget i mye 
brukte friluftsområder er oppstått.

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

Egen miljørapport
Når det gjelder øvrige forhold knyttet til påvirkning av 
ytre miljø, viser styret til egen miljørapport som er tryk-
ket i årsberetningen.

Forskning og utvikling
Mjøsen Skog satser målrettet på å drive fram utvikling 
gjennom stadige forbedringer steg for steg. Forsknings- 
og utviklingsprosjektene skal først og fremst bidra til 
større konkurransekraft for bedriften og hele verdikje-
den. Videreutvikling av digitale løsninger har topp prio-
ritet.

I mars ble Mjøsen Skog hedret med prisen «Bioenergy 
Innovation Award 2014» for sitt bidrag til nytenkning 
innen bransjen. Prisen deles ut av CenBio - Bioenergy 
Innovation Centre. I begrunnelsen trakk juryen bl.a. fram 
Mjøsen Skogs innsats for å utvikle Allma-systemet for 
skogforvaltning. Styret ser på pristildelingen som en an-
erkjennelse av bedriftens målrettede utviklingsarbeid.

Mjøsen Skog har også i 2014 engasjert seg i prosjek-
ter som bidrar til bedre forvaltning og økt aktivitet på 
skogeiendommene. I Ringsaker ble det avsluttet et 
pilotprosjekt der aktive skogeiere har bidratt til å mo-
tivere andre skogeiere til økt ungskogpleieaktivitet. I 
Gjøvik-Toten fortsatte pilotprosjektet som bruker vei-
pådrivere for å øke interessen for å ruste opp skogs-
bilveier. Prosjektet avsluttes i 2015.

For å teste maskinell ungskogpleie som et kvalitets-
fremmende tiltak, startet Mjøsen Skog prosjekt «Mas-
kinell ungskogpleie med uttak av energiråstoff» i 2014. 
Bestand i sein hogstklasse 2, eventuelt tidlig fase i 
hogstklasse 3, som var forsømt eller til dels forsømt, har 
inngått i prosjektet. Ordretilgangen var god, men forver-
ret avsetning av skogsfl is førte til at tiltaket dessverre 
ble stoppet høsten 2014.

Økende fokus på vann og fl om aktualiserer temaer som 
erosjon, avrenning og visuell forurensing i forbindelse 
med skogsdrift. Det samme gjelder konsekvenser for 
skogeierens og entreprenørens økonomi. I 2014 startet 
derfor Skogkurs og Mjøsen Skog i samarbeid prosjektet 
«Sporløs kjøring», med vekt på datainnhenting i opp-
startsåret. Prosjektet varer ut 2015.

Næringspolitikk
Styrets standpunkter i næringspolitiske saker er sam-
let i et næringspolitisk program som er lagt ut på 
www.mjosen.no

Aktivt skogbruk som del av klimaløsningen
Regjeringen har varslet at den vil overoppfylle klima-
forliket, men den har så langt ikke levert som forventet. 
Samarbeidspartiene KrF og V på Stortinget sørget for å 
forbedre statsbudsjettet for 2015 bl.a. innenfor skog-
området og ved å fjerne veibruksavgiften på biodriv-
stoff, men styret mener det er en betydelig vei å gå før 
virkemidlene tar klimautfordringene på alvor.

Klimaendringene skaper behov for en ny industriell 
epoke, der man går fra kull og olje til fornybar og krets-
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løpsbasert virksomhet. Allerede i dag binder skogen i 
Norge halvparten av det årlige utslippet av karbondiok-
sid (CO2). Potensialet er større. I prinsippet kan dessuten 
råstoff fra skog foredles til erstatning for alle produkter 
basert på olje. Aktivt skogbruk er derfor en del av klima-
løsningen.

Virkemidler for fornying av treforedlingsindustrien
For tiden eksporteres en betydelig del av massevirket
fordi Norge mangler framtidsrettet treforedlings-
industri. For å løfte skognæringen til å bli en næring 
for framtiden, er det behov for egnede virkemidler. Rå-
stoff, kompetanse og veletablerte skogaktører fi nnes. 
Det er imidlertid behov for bedre konkurranseklima for 
fastlandsindustrien, bedre infrastruktur, satsing på mar-
kedsnær innovasjon og fi nansieringsmekanismer som 
fungerer.

Styret mener Norge bør utvikle og produsere skogbaser-
te spesialprodukter som utnytter synergier med øvrig 
sterk industri i landet. Industri basert på trevirke er imid-
lertid kapitalkrevende. Derfor er det behov for tilgang på 
betydelige fi nansielle ressurser for å løse investerings-
behovet i en framtidsrettet skogindustri i Norge.

Modernisering av norsk skogindustri krever fornying av 
etablerte bedrifter i tillegg til utvikling av ny industri. 
Investinor har 500 mill. kroner øremerket investeringer 
i skogindustri. For at disse skal ha ønsket effekt, må 
Investinor kunne investere skogmidler i bedrifter i 
moden fase, i tillegg til å investere i bedrifter i tidlig fase 
og i ekspansjonsfasen.

Det vil ta tid å gjennomføre fornyelsen av norsk trefor-
edlingsindustri. Inntil dette skjer må eksportløsninger 
bidra til å sikre avsetning for norsk skogsråstoff. Styret 
vil imidlertid bemerke at det store salget av massevirke 
fra Mjøsen Skog til Sverige inngår som en del av det 
naturlige forsyningsområdet for Karlstad-industrien, og 
har lange tradisjoner.

SKOG22 
SKOG22-utvalget har utarbeidet en strategi for å styrke 
skognæringens konkurransekraft. Utredningen ble over-
levert landbruks- og matministeren 26. januar 2015. 
Mjøsen Skog ga innspill til SKOG22-prosessen etter en 
workshop i januar 2014 og ga også høringsuttalelse til 
to arbeidsgrupperapporter i september.

I innspillet til SKOG22 pekte Mjøsen Skog bl.a. på be-
tydningen av at industrien involveres fullt ut fra star-
ten ved strategisk FoU-arbeid, at FoU-innsatsen for 
industriell anvendelse av fi ber bør samordnes på nordisk 
nivå og at mulige forretningsområder bør avgrenses. Vi 
foreslo også at koplinger mellom næring, myndigheter 
og FoU bl.a. bør styrkes gjennom etablering av en per-
manent nasjonal strategigruppe for skognæringen og 
ved å starte et nasjonalt skogprogram.

Behovet for bedre transportsystem ble trukket fram i 
vårt innspill til SKOG22. Likedan behovet for tiltak som 
engasjerer kompetent kapital til investeringer i industri-
ell foredling av skogsråstoffet. Vi foreslo også nærings-
politiske tiltak for å gjøre det mer lønnsomt å drive skog-
næring og gi mulighet for å bedre eiendomsstrukturen. 

Dessuten mente vi det bør gis føringer for økt andel av 
fornybare materialer i bygg og at skogens rolle i klima-
politikken må stå fast.

Høring på opphevelse av konsesjonslov og boplikt
Landbruks- og matdepartementet sendte høsten 2014 
på høring forslag om å oppheve konsesjonsloven og 
boplikten. Forslaget innebærer at alle begrensninger 
på omsetning av eiendom fjernes. Mjøsen Skog hadde 
saken på høring i lokalorganisasjonen før styret avga sin 
uttalelse til Norges Skogeierforbund.

Styret mener fjerning av konsesjonsloven kan medføre 
spekulative oppkjøp og uansvarlig forvaltning av area-
lene. Mjøsen Skog ønsker personlig, aktivt og lokalt 
eierskap til jord- og skogressursene. Styret konkluderte 
med at konsesjonsloven må beholdes, men at det bør 
gjøres tilpasninger i loven og at konsesjonsgrensen bør 
heves. Mjøsen Skog foreslo å heve arealgrensa for kon-
sesjon for fulldyrka eller overfl atedyrka jord fra 25 til 
50 dekar. Da vil mange små bruk bli tilgjengelig for alle, 
uten konsesjonsplikt, og derfor bli lettere å selge. For å 
forenkle foreslo vi dessuten å heve konsesjonsgrensa 
for bebygd eiendom fra dagens 100 dekar totalt til 300 
dekar totalt.

I høringsuttalelsen til Skogeierforbundet understreket 
Mjøsen Skog at lovens hovedbestemmelse bør være at 
det skal være en upersonlig boplikt, men at kommunene 
kan gjøre unntak. For å tilrettelegge for økt omsetning 
av eiendommer, påpekte vi at gevinstbeskatningen bør 
fjernes som hindring for viljen til salg av jord- og skog-
brukseiendommer.

Transport på jernbane
Kvam terminal ble offi sielt åpnet den 26. november. 
Terminalen vil avløse opplasting ved Otta Sag og er 
godt lokalisert for å sikre effektiv transport av virke som 
skal sendes ut fra Gudbrandsdalen over lengre distan-
ser. Staten har medvirket aktivt til fi nansieringen, blant 
annet gjennom en egen ordning for bygging av private 
sidespor. I tillegg har Oppland fylkeskommune, regionrå-
det i Midt-Gudbrandsdal og kommunene i Gudbrandsda-
len medvirket til fi nansieringen.

Med støtte fra Eidsiva Vekst AS ble det i 2014 utarbei-
det en egen rapport for Innlandet som beskriver endrin-
gen i virkesstrømmene og skog- og trenæringens behov 
for transport på jernbane.

Flaskehalser i det offentlige veinettet
Som ledd i arbeidet med å redusere transportkostnade-
ne for skog- og trenæringen, har Mjøsen Skog engasjert 
seg for å få innarbeidet nye nasjonale bestemmelser 
som tillater 24 m lengde og 60 tonn totalvekt for tøm-
mervogntog i veilistene til det offentlige veinettet i vårt 
område. 

I februar sendte skog- og trenæringen felles innspill til 
Statens vegvesen Region øst med en oversikt over vei-
strekninger med raskt behov for oppskriving til å tillate 
24 m og 60 tonn. I slutten av mars kunne man glede seg 
over at mange ønsker var etterkommet i de nye veilis-
tene som ble offentliggjort.
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Høsten 2014 startet arbeidet med å identifi sere fl as-
kehalser i fylkesveinettet som krever utbedring for at 
de nye lengde- og vektbestemmelsene kan innføres på 
viktige veier for tømmertransporten. Styret mener myn-
dighetene må gi arbeidet med å fjerne fl askehalser høy 
prioritet framover.

Behov for opprusting av skogsbilveinettet
Registreringer i Oppland og Akershus har dokumentert 
at behovet for å ruste opp skogsbilveier er formidabelt. 
Opprustingen må skje som et spleiselag mellom myn-
dighetene og grunneierne. Styret er derfor glad for at 
Statens bevilgninger til opprusting av skogsbilveinettet 
har økt de siste årene. Behovet er imidlertid så stort at 
rammen må økes betydelig framover.

Veiregistreringene i Oppland og Akershus avdekket 
behov for egen veiplanlegger og tiltak for å blåse liv i 
«sovende veiforeninger». Oppland fi kk egen veiplan-
legger på plass ved utgangen av 2013. Mjøsen Skog 
jobber for at det også skal opprettes veiplanleggertilbud 
i Akershus så snart som mulig.

Pilotprosjektet «Tømmer ut av skogen - Opprusting 
av skogsbilveiene», som gjennomføres i Gjøvik, Vestre 
Toten og Østre Toten, tester ut en arbeidsform der på-
drivere, som er medeiere i skogsbilveier, bidrar til å 
mobilisere de andre deleierne i veiene til å være med på 
å se på behovet for å ruste opp og vedlikeholde veien 
bedre. Interessen for opprusting av skogsbilveier i pilot-
området har økt i 2014, og det er grunn til å anta at 
dette er resultat av prosjektets arbeid kombinert med 
tilgangen til egen veiplanlegger i Oppland. Pilotprosjek-
tet fortsetter i 2015.

Skogbruk og vann
Hyppighet av ekstremvær de siste årene har påvirket 
skogbruket i betydelig grad. Ikke bare i selve driftsgjen-
nomføringen, men også i form av spørsmål knyttet til 
seinvirkning ved etablering av fl ater og ved skader på 
skogsbilveier.

Mjøsen Skog har deltatt i møter knyttet til blant annet 
Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevass-
drag. Styret mener det er viktig at Mjøsen Skog deltar i 
tilsvarende fora i årene som kommer, for å bidra i kunn-
skapsbaserte prosesser.

Mjøsen Skog har vært med på å etablere prosjekt «Vann, 
Veier og Skogsdrift», hvor Skog og Landskap er prosjekt-
eier. Prosjektet ønsker blant annet å utvikle metodikk 
for å bedre dreneringsløsninger på skogsveier, for å 
kunne ta hensyn til anbefalinger i prosjekt «Naturfare 
- Infrastruktur - Flom – Skred», som NVE, Statens vegve-
sen og Jernbaneverket gjennomfører. Prosjekt «Sporløs 
kjøring» er også et målrettet prosjekt for å minimere 
problemer knyttet til skogbruk og vann (se avsnittet om 
forskning og utvikling).

Etterlyser kvalitetssikring av miljødatabaser
Det er et problem for skogbruket at en rekke miljøregis-
treringer som skogbruket må ta hensyn til ved skogfor-
valtning, ligger i ulike databaser som ikke er tilstrekkelig 
kvalitetssikret og vitenskapelig basert. Styret fi nner da-

gens situasjon meget utilfredsstillende og ber myndig-
hetene snarest rydde opp i dette. Miljøregistreringene 
som skogforvaltningen skal ta hensyn til må være kvali-
tetssikret og vitenskapelig basert.

Følelsesladet begrepsbruk i vernedebatten
Styret har merket seg at aktører i miljøbevegelsen (Na-
turvernforbundet i Oslo) den seinere tid har jobbet for å 
innarbeide begrepene eventyrskog og industriskog som 
skogpolitiske begreper i den offentlige debatten – sær-
lig knyttet til Oslomarka. Mjøsen Skog mener begrepene 
bygger på subjektive kriterier og ikke på et vitenska-
pelig grunnlag. Begrepene kan derfor ikke aksepteres 
brukt i den offentlige forvaltningen.

Arbeid med skogstrategi i Akershus
Mjøsen Skog har i 2014 vært involvert i prosessen for 
å utarbeide ny skogstrategi for Akershus og Oslo. Kon-
taktutvalget i skogbruk i de to fylkene har som mandat 
å utarbeide forslag til en næringsstrategi som skal gi 
økt trebruk og økt verdiskaping i et bærekraftig skog-
bruk der skogbrukets muligheter i klimakampen utnyt-
tes, med bakgrunn i en analyse av dagens situasjon og 
utviklingstrekk, og med forankring i nasjonale føringer. 
Styret har forventninger til at strategien vil bli et nyt-
tig redskap som bl.a. vil gi grunnlag for økt satsing på 
trebruk, infrastruktur og skogproduksjon i de to fylkene.

Organisasjon og eiere 

Revidert strategi for Mjøsen Skog
Styret har høsten 2014 gjennomført en prosess som 
har ledet fram til en revidert strategi for Mjøsen Skog for 
perioden 2015-2017. Virksomhetsideen presiserer at 
vi er et samvirke som gir skogeier løsninger, markeds-
kanaler og rådgivning for å skape størst mulig verdi på 
kort og lang sikt. Visjonen er at vi gjør det trygt, enklere 
og mer lønnsomt å være skogeier.

Lokalorganisasjonens rolle
Skogeierlagene og deres samarbeid via sju medlems-
områder gir andelseierne faglige tilbud og bidrar til å 
ivareta andelseiernes næringspolitiske interesser lokalt. 
I 2014 har de faglige satsingsområdene for lokalorga-
nisasjonen vært «Hogst til rett tid», «Ungskogpleie», 
«Skogsbilveier» og «Verve nye andelseiere», mens det 
næringspolitiske satsingsområdet har vært «Skogbruk 
og hjortevilt».

For 2015 har styret vedtatt at det næringspolitiske sat-
singsområdet blir «Økt trebruk inn i kommunale ener-
gi- og klimaplaner», mens «Skogsbilveier», «Ungskog-
pleie» og «Hogst til rett tid» videreføres som faglige 
satsingsområder. Styret ønsker også at lokalorganisa-
sjonens tillitsvalgte skal engasjere seg aktivt for å øke 
antall andelseiere i Mjøsen Skog.

SKOG Norge-prosessen
Mjøsen Skog har gjennom året engasjert seg aktivt 
overfor Norges Skogeierforbund med innspill i proses-
sen som tok sikte på å omdanne Skogeierforbundet 
til SKOG Norge. Saken ble også sendt på høring i vår 
lokalorganisasjon og var egen drøftingssak på andels-
eiermøtene i september. Styret har støttet intensjonen 
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om å samle alle toneangivende miljøer på skogeiersiden 
i Norge i en felles organisasjon for å oppnå økt slagkraft, 
men stilt som forutsetning at Norskog måtte bli med, for 
at det skulle ha noen hensikt å gå bort fra dagens orga-
nisering. I november svarte Norskog nei til å bli med i 
SKOG Norge, og styret mener planene om omdanning til 
SKOG Norge nå må legges vekk.

Møter i regi av Mjøsen Skog
Tidlig på året inviterte Mjøsen Skog nye skogeiere til 
informasjonskveld i hvert medlemsområde. Programmet 
inkluderte informasjon om hva det betyr å drive aktiv 
skogforvaltning, samt presentasjon av Mjøsen Skogs lo-
kalorganisasjon, det kommunale skogbruket og hva Mjø-
sen Skog kan hjelpe skogeier med. Deltakerne ga gode 
tilbakemeldinger på tiltaket.

I september inviterte Mjøsen Skog til andelseiermøter 
for å gi oppdatert markedsinformasjon, samt be om 
andelseiernes syn på forslaget om omdanning av Nor-
ges Skogeierforbund til SKOG Norge. Styret ba også om 
innspill til sitt arbeid med å revidere andelslagets stra-
tegi for 2015-2017. Engasjerte og konstruktive innlegg 
under møtene ga styret verdifulle tilbakemeldinger og 
innspill på aktuelle saker.

Nye andelseierfordeler
Fra 1. januar 2014 innførte Mjøsen Skog et andelseier-
tillegg på 10 kr/m³. I tillegg ble den tidligere eierskifte-
bonus endret til bonus for nye eiere. Den nye ordningen 
gjelder både ved eierskifte og i tilfeller der en skogeier 
som ikke har vært andelseier i Mjøsen Skog tidligere, 
blir ny andelseier i Mjøsen Skog. Bonusordningen for ny 
andelseier må benyttes ett av de første tre kalenderårene
etter at skogeier har blitt andelseier i Mjøsen Skog.

Industrielt eierskap

Moelven Industrier ASA
Moelven Industrier ASA økte omsetningen med over 10 
prosent i 2014. Alle divisjonene opplevde en betydelig 
forbedring av sitt resultat fra året før, og konsernets 
driftsresultat endte på 203,6 mill. kroner. Dette er det 
beste resultatet Moelven har oppnådd siden 2010.

Hans Rindal gikk av som konsernsjef i Moelven Indus-
trier i september 2014 etter ha vært konsernsjef fra 
2006. Morten Kristiansen er konstituert som konsern-
sjef i Moelven Industrier fra samme tid.

Oplandske Bioenergi

Oplandske Bioenergi har nå 19 anlegg i drift og leverte 
39,1 GWh i 2014. Oplandske budsjetterer med å selge 
41 GWh i 2015.

Oplandske Bioenergi ble i 2014 gasellebedrift for tredje 
år på rad i Dagens Næringslivs kåring av vekstbedrifter.

Rekruttering
Styret er opptatt av rekrutteringen til utdanning i skog-
bruk – både for skogeiere, skogsmaskinførere og funk-
sjonærer. Mjøsen Skog er medlem i Skoglauget, er aktivt 
involvert i «Velg Skog»-prosjektet og sponser stipend-
ordningen til skogbruksstudenter ved Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet på Ås og Høgskolen i Hed-
mark avd. Evenstad.

For å styrke opplæringen av skogsmaskinførere mener 
styret det er behov for et regionalt senter for skogs-
operatøropplæring og at Solør videregående skole, avd. 
Sønsterud bør gis slik status for Østlandsfylkene. Samti-
dig bør Valle vg skole spisse seg på allsidig skogeierut-
danning samt gi tilbud til elever som ønsker å ha skog-
innhold i et utdanningsløp som gir studiekompetanse. 
Styret mener fylkeskommunene må tilrettelegge for økt 
fl eksibilitet, slik at skogbrukselever i Innlandet kan hos-
pitere mellom Sønsterud og Valle, for på den måten å 
utnytte de fortrinn hver av disse skolene har.

Likestilling
Etter mange års målrettet arbeid for å øke kvinneande-
len på alle plan, har arbeidet de seinere årene inngått 
som en naturlig del av virksomheten i Mjøsen Skog. 
Styret konstaterer at etter valgene i 2014 er kvinne-
andelen i skogeierlagenes styrer nede på 15 prosent. 
Det er en halvering fra toppåret 2009 og et signal om at 
rekruttering av kvinner til verv må tillegges større vekt 
i skogeierlagenes valgkomiteer. Styret understreker at 
aktiv deltakelse av begge kjønn på alle nivåer innenfor 
organisasjonen er viktig og at det fortsatt er behov for å 
ha fokus på dette på alle nivåer.

Etter valgene våren 2014 er kvinneandelen 40 prosent 
blant de eiervalgte i Mjøsen Skogs styre, mens det ikke 
er kvinner blant de ansattevalgte. Mjøsen Skogs valgko-
mité har en kvinneandel på 33 prosent. Kvinneandelen 
blant de ansatte i bedriften er på 16 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 2014 
var 53 funksjonærer og 2 skogsarbeidere. Totalt ble det 
utført 51,5 årsverk i Mjøsen Skog i 2014. Sykefraværet 
blant funksjonærene er redusert fra 3,1 prosent i 2013 
til 1,7 prosent i 2014. Blant skogsarbeiderne var det 
sykefravær på 1,5 prosent i 2014, mot ingen sykefravær 
i 2013. Styret anser sykefraværsprosenten som lav.

Mjøsen Skog har i fl ere år vært IA-bedrift, som betyr at 
det er inngått samarbeidsavtale med NAV om inklude-
rende arbeidsliv. Mjøsen Skog har til hensikt å fortsette 
arbeidet for å nå målene som ligger i samarbeidsavta-
len. 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 2014 en totalomsetning på 563 mill. 
kroner.

Driftsresultatet endte på 2,1 mill. kroner. Bonusutbeta-
linger på tømmer fi nansiert over driften beløper seg til 
8,2 mill. kroner.

Finansresultatet endte på 1,6 mill. kroner. Årsresultatet 
ble 3,7 mill. kroner før skatt.
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Bokført egenkapital ved årets slutt var 215,4 mill. kro-
ner. Andelskapitalen var på 59,2 mill. kroner som utgjør 
27,5 prosent av bokført egenkapital. Egenkapitalpro-
senten ved utgangen av året var 63,8 mot 67,5 ved 
utgangen av 2013. Som følge av høy aktivitet blir både 
fordringer og leverandørgjeld betydelige poster ved 
årsskiftet, og gir en høyere totalbalanse. Ved det påføl-
gende tømmeroppgjør i januar er disse postene kraftig 
redusert. Egenkapitalprosenten etter tømmeroppgjøret 
er med god margin over styrets målsetting om at selska-
pet skal ha en egenkapitalprosent på minst 65. 

Soliditeten er etter styrets vurdering betryggende.

Mjøsen Skog er eksponert for endringer i rentenivået 
på grunn av et langsiktig lån med fl ytende rente. Sty-
ret 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 andels-
kapitalen for 2014 på 2,5 prosent på ordinære andeler 
og 3,5 prosent på tilleggsandeler og fremmer følgende 
forslag til disponering av årets resultat:

1000 kr

Forrentning på innskutt egenkapital: kr 1.622

Overført opptjent egenkapital: kr 1.436

Sum disponert: kr 3.058

Framtidsutsikter
En sterk sagbrukskonjunktur viste tegn til å fl ate ut 
mot slutten av 2014. Prisene på eksportmarkedene i 
Europa viste en svakt fallende tendens ut over høsten. 

Oppgang i USA vil etter hvert kunne virke positivt inn 
på trelastetterspørselen fra skandinaviske produsenter, 
både direkte og indirekte. I det innenlandske trelastmar- 
kedet forventes etterspørselen å holde seg oppe på et 
godt nivå. 

Mot  slutten  av  året  førte  oljeprisfallet  til  en  markert 
svekkelse  av  norske  kroner  mot  fl ere  valutaer,  blant 
annet mot euro og svenske kroner. Svekkelsen av kro- 
nen  bidrar  til  å  øke  konkurransekraften  for  norsk  tre- 
lastindustri,  og  har  bidratt  til  å  dempe  importveksten 
av svensk høvellast og andre trevarer. Det er ventet at 
denne situasjonen i større eller mindre grad vil fortsette 
utover i 2015. 

Mjøsen Skog forventer at våre sagbrukskunder vil pro- 
dusere for fullt i 2015. 

Markedene  for  treforedlingsindustriens  produkter  er  i 
positiv  utvikling.  Unntaket  er  trykkpapir,  der  volumut- 
viklingen  fortsatt  er  negativ.  Mjøsen  Skog  selger  sitt 
massevirke  til  industrier  innenfor  ulike  emballasjepro- 
dukter, spesialkvaliteter av cellulose og ligninprodukter. 
På disse områdene forventes volumvekst framover. 

Mjøsen  Skog  forventer  å  ha  avsetning  for  det  bartre- 
virke andelseierne vil selge i 2015. Tømmeromsetnin- 
gen ventes å fortsette på tilnærmet samme nivå som 
foregående år. 

For  biovirke  til  energifl isproduksjon  må  det  påregnes 
begrensninger  i  Mjøsen  Skogs  virkeskjøp  på  grunn  av 
markedssituasjonen for brenselsfl is. 

Styrets takk 
Styret  takker  andelseiere  og  tillitsvalgte  for  konstruk- 
tive innspill, engasjement og stor oppslutning. Likedan 
takker styret ansatte og samarbeidspartnere for god og
solid innsats gjennom året. 
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              styrets leder nestleder styremedlem

 Torun Heringstad   Ole Randin Klokkerengen
 styremedlem  styremedlem

 Kent Ove Moren Rune R. Glæserud Erik Andreas Dahl
 styremedlem styremedlem adm. direktør



 

1 Med abonnement på Allma Eiendom får skogeier tilgang på løpende 
oppdatert skogbruksplan på internett. Skogeier Håvard Freng, 

 Brøttum, og skogkulturansvarlig Anne Guri Kløvstad, Mjøsen Skog, 
sjekker den oppdaterte skogbruksplanen på nettbrettet under en 
skogbefaring. 

 FOTO: ANNE MÆHLUM

2 Ungskogpleieaktiviteten økte betydelig i 2014, men behovet er så 
stort at satsingen på ungskogpleie fortsetter i 2015. 

 FOTO: BERIT SANNESS

3 Forsøksdrifter innen maskinell ungskogpleie ble godt mottatt som 
nytt skjøtselstiltak i 2014, men måtte legges på is i påvente av at 
markedet for brensel skal ta seg opp. 

 FOTO: ANNE MÆHLUM

4 Arbeid for å redusere transportkostnadene har vært et prioritert 
næringspolitisk område i 2014. 

 FOTO: ANNE MÆHLUM

5 Over 4 millioner skogplanter ble omsatt gjennom Mjøsen Skog i 
2014. Det er ny rekord. 

 FOTO: BERIT SANNESS

6 På vegne av Mjøsen Skog mottok adm. dir. Erik A. Dahl (t.v.) prisen 
«Bioenergy Innovation Award 2014» fra juryens leder Rune Volla 
under CenBios årskonferanse i mars. 

 FOTO: ODD JARLE SKJELHAUGEN
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Driftsinntekter Note 2014 2013  

Salg av varer og tjenester  561 807 497 508

Annen driftsinntekt  1 346 1 522

Sum driftsinntekter 10,15 563 153 499 030

Driftskostnader    

Forbruk av varer og tjenester 15 501 824 439 508

Leverandørbonuser  8 236 6 035

Lønnskostnad 11 31 802 31 942

Avskrivning 2 1 214 1 169

Annen driftskostnad 11,15 17 996 17 109

Sum driftskostnader  561 073 495 763

Driftsresultat  2 080 3 267

Finansinntekter og fi nanskostnader    

Inntekt på investering i datterselskap  605 212

Annen renteinntekt  1 471 1 524

Netto resultat ved salg av aksjer  0 2 099

Aksjeutbytte 3 50 50

Verdiendring fi nansielle omløpsmidler  1 754 0

Rentekostnad  -2 231 -2 200

Netto fi nansinntekt      1 649    1 685

Ordinært resultat før skattekostnad  3 729 4 952

Skattekostnad på ordinært resultat  14 671 722

Årsresultat 9 3 058 4 230

    

    

Overføringer og disponeringer    

Avsatt forrentning på andelskapital 9 1 622 1 931

Overføringer annen egenkapital 9 1 436  2 299 

Sum disponert  3 058 4 230

RESULTATREGNSKAPRegnskap
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Anleggsmidler Note 2014 2013  

Varige driftsmidler     

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 12 992 12 593

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol. 2 2 103 2 549

Biler 2 2 666 0

Anlegg under utførelse  5 146 481

Sum varige driftsmidler  22 908 15 623

Finansielle anleggsmidler    

Investeringer i datterselskap 3 500 500

Pensjonsmidler 5 3 034 3 020

Investeringer i aksjer og andeler 3, 13 190 805 190 809

Andre langsiktige fordringer 4 3 153 3 663

Sum fi nansielle anleggsmidler  197 492 197 992

Sum anleggsmidler  220 400 213 615

Omløpsmidler    

Varer 6 20 496 20 825

Fordringer    

Kundefordringer  62 140 49 171

Andre fordringer 3,7 12 556 18 173

Sum fordringer  74 697 67 344

Investeringer    

Markedsbaserte aksjer og aksjefond 3 11 187 12 468

Bankinnskudd, kontanter ol. 8 10 630 3 361

Sum omløpsmidler  117 010 103 998

Sum eiendeler  337 410 317 613

BALANSE PR. 31. DESEMBER
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Egenkapital Note 2014 2013  

Innskutt egenkapital     

Innskutt annen egenkapital 9 59 243 59 517

Opptjent egenkapital    

Opptjent egenkapital 9 156 150 154 715

Sum egenkapital  215 393 214 232

Gjeld    

Avsetninger for forpliktelser    

Pensjonsforpliktelser 5 2 285 1 968

Annen langsiktig gjeld    

Gjeld til kredittinstitusjoner 13 45 000 45 000

Kortsiktig gjeld    

Gjeld til kredittinstitusjoner 13 0 47

Leverandørgjeld  48 955 30 919

Betalbar skatt 14 131 452

Skyldige offentlige avgifter  4 070 5 698

Annen kortsiktig gjeld  19 954 17 367

Forrentning på andelskapital 9 1 622 1 930

Sum kortsiktig gjeld  74 723 56 413

Sum gjeld  122 017 103 381

Sum egenkapital og gjeld  337 410 317 613

GJELD OG EGENKAPITAL

31. desember 2014
Lillehammer, 29. januar 2015

 Marit Olive Lindstad Terje Uggen Asbjørn Bjørnstad
              styrets leder nestleder styremedlem

 Torun Heringstad   Ole Randin Klokkerengen
 styremedlem  styremedlem

 Kent Ove Moren Rune R. Glæserud Erik Andreas Dahl
 styremedlem styremedlem adm. direktør

15

Regnskap

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



NOTE 1 - ANVENDTE REGNSKAPSPRINSIPPER

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

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

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 for-
bigående art.

Gevinst/tap ved salg er bokført som netto fi nansinntekt/-
kostnad.

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 laveste 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 avregningsme-
tode med fortjeneste.

Kontanter og kontantekvivalenter
Balanseføres tilsvarende det til enhver tid innestående på 
bankkonto.

Driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler bal-
anseføres og avskrives lineært til restverdi over drifts-
midlenes forventede utnyttbare levetid. Vedlikehold av 
driftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader. 
Påkostninger og forbedringer tillegges  driftsmidlets 
kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 

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

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

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.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av tømmer skjer på leveringstid-
spunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både 
periodens betalbare skatt av skattepliktig resultat, form-
uesskatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er bereg-
net med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller 
som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemes-
sige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring 
ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skat-
tereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller 
kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt 
skattefordel er ikke balanseført.

NOTER TIL REGNSKAPET  Alle beløp er i hele 1 000 kr

NOTE 2 - VARIGE DRIFTSMIDLER

 Tomter og Bygningsmessige Biler Inventar Sum Sum
 skogeiendom  anlegg  og utstyr 2014 2013

Kostpris 1.1.14 10 684  3 358  15 206 29 248 27 754

Tilgang 2014 542   2 831 460 3 833 1 494

Avgang/utrangering 2014      

Totale avskrivninger og nedskrivninger   1 591 166 13 563 15 320 14 106

Bokført verdi 31.12.14 11 226  1 767 2 665 2 103 17 761 15 142

Avskrivninger 2014   142 166 906  1 214 1 169

Økonomisk levetid   20-25 år 10 år 3-4 år  
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NOTE 3 - AKSJER OG ANDELER
   Eierandel Andel av EK Bokført verdi
   31.12.14 31.12.14 31.12.14

Moelven Industrier ASA   11,75 % 187 070 173 884

Transportfellesskapet Østlandet AS   25,00 %  125

Oplandske Bioenergi AS   36,05 % 15 736 15 605

Lena Fjernvarme AS   13,00 %  842

Øvrige aksjer     348

Sum fi nansielle anleggsmidler     190 804

Markedsbaserte fond og obligasjoner     11 187

   

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 selska-
pets egenkapital 31.12.2014 er ført opp på aksjeposten. 
Utbetalt utbytte i 2014 er 0.

Markedsbaserte fond og obligasjoner har en markedsverdi 
på 11 616 og en kostpris på 9 433. 
 
Øvrige aksjer er bokført til kostpris og eventuelt nedskrevet 
til virkelig verdi ved antatt varig verdifall.

Det heleide datterselskapet AS Kirkegaten 70 har følgende 
egenkapital og resultat for 2014:

Egenkapital 1.1.14 4 725

Årets resultat 458

Avgitt konsernbidrag -442

Egenkapital 31.12.14 4 741

Markedsverdien av bygget i Kirkegata 70 er anslått til ca 
10 millioner kroner. 

Andelslaget har en kortsiktig fordring på 1 028 på dat-
terselskapet pr. 31.12.14.

NOTE 4 - LÅN ANSATTE/ANDRE FORDRINGER
MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR

Det er gjennom året utbetalt nye lån til ansatte med til 
sammen 574. Alle lån er pantesikret. Avdragstiden for 
lån til bil er inntil 4 år. Renten tilsvarer normrentesatsen 
fastsatt av myndighetene.

 2014 2013

Lån til ansatte 1 614 1 968

Andre langsiktige fordringer 
(anleggsmidler) 1 539 1 695

Sum 3 153 3 663

NOTE 5 -PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER

Andelslaget er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om 
obligatorisk tjenestepensjon, og andelslaget har en pens-
jonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Alle 
ansatte er inkludert i innskuddsbasert pensjonsavtale. Sum 
innskuddsfond pr 31.12.14 er på 841.
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 av-
viklingen ble regnskapsført i 2010. 
Den usikre forpliktelsen i regnskapet ved utgangen av 
2014 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 in-
nebærer rett til førtidspensjon fra fylte 62 - 67 år, med 
betingelser tilsvarende den generelle pensjonsordningen, 
66 % av lønn ved fylte 62 år.

Skogeierandelslagets pensjonsforpliktelser og pensjons-
midler er aktuarmessig beregnet pr. 31.12.14. Følgende 
økonomiske forutsetninger er lagt til grunn ved bereg-
ningen: Avkastning på pensjonsmidler: 3,8 %, diskonter-
ingsrente: 3,0 %, årlig lønnsvekst: 3,25 % årlig økning 
i folketrygdens grunnbeløp: 3,0 %, årlig regulering av 
pensjoner: 0,1 %.
                                                                   Note forts. neste side.

 Alle beløp er i hele 1 000 kr
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NOTE 9 -  EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital 1.1.14 59 517

Årets endring i egenkapital 

Innbetalt andelsinnskudd 845

Oppsagte andelsinnskudd -1 119

Innskutt egenkapital 31.12.14 59 243

Opptjent egenkapital 1.1.14 154 714

Årets resultat 3 058

Avsatt forrentning på andelskapital 2014 -1 622

Opptjent egenkapital 31.12.14 156 150 

Sum egenkapital 31.12.14 215 393

Ved omdanning til andelslag 01.01.06 ble 20 % av skog-
eierlagenes grunnfond i Mjøsen Skogeierforening individua-
lisert og tildelt medlemmene som andelskapital i Mjøsen 
Skog BA.

Andelene ble tildelt ut fra bonitetsfordelt produktivt skog-
areal og verdi av tømmerleveranser i perioden 1992-2005.

Ved inngangen av 2014 manglet 5 192 på at sum obliga-
torisk andelsinnskudd skulle være fullt innbetalt, mens 
verdien av tildelte tilleggsandeler som bare gir rett til for-
rentning utgjorde 14 433.

De samme tallene ved utgangen av året var henholdsvis 
5 094 og 14 045. Tilleggsandeler kan overdras til andre 
andelseiere og kan innløses uten at eierskapet i andels-
laget 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:
 2014  2013

Tømmer og skogtjenester 518 468 452 935

Bioenergi 21 798 24 582

Skogbruksplaner 12 979 17 086

Service og abonnement 3 269 2 905

Andre inntekter 6 639 1 522

Sum 563 153 499 030

Ut over driftsinntektene har andelslaget mottatt offentlige 
tilskudd med 702 som er bokført som kostnadsreduksjon 
relatert til enkeltprosjekter. 

Beregningen viser: Pensjons
 midler   Usikrede Sum

Estimerte pensjonsforpliktelser 12 891 2 741 15 632

Ikke resultatført estimatavvik -2 718 -570 -3 288

Estimerte pensjonsmidler 13 208 0 13 208

Pensjonsmidler -3 034  - 3 034

AFP forpliktelse gammel ordning  114 114

Pensjonsforpliktelse  2 285 2 285

 Sikrede Usikrede Sum

Nåverdi av årets 
pensjonsopptjening 0 91 91

Rentekostnad av 
pensjonsforpliktelsen 525 92 617

Avkastning på pensjonsmidler -604 0 -604

Periodisert arbeidsgiveravgift 0 26 26

Estimatavvik 56 186 242

Administrasjonskostnader 56 0 56

Netto pensjonskostnad 33 395 428

NOTE 6 - VARER
 2014 2013

Tømmer 522 3 175

Energivirke – råvarer 18 878 15 601

Energivirke – egentilvirket 1 096 2 049

Sum 20 496 20 825

NOTE 7 - ANDRE FORDRINGER

Inntektsført på igangværende prosjekter 
i avdeling for Areal og Ressurser 10 038

Direkte kostnader knyttet til opptjent inntekt 8 668

Dekningsbidrag på igangværende prosjekter 1 370

 

Opptjente ikke fakturerte inntekter på 
igangværende prosjekter 8 900

Mellomværende datterselskap 1 028

Andre fordringer 2 629

Sum andre fordringer 12 556

NOTE 8 - KASSE/BANK/POSTGIRO

I denne posten er bankkonto sperret for skattetrekk inklud-
ert med 1 400.

 Alle beløp er i hele 1 000 kr
Forts. NOTE 5
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NOTE 11 -  SPESIFIKASJON AV LØNNSKOSTNAD,
ANTALL ANSATTE OG GODTGJØRELSER

 2014 2013

Lønn 24 946 25 532

Folketrygdavgift 4 124 3 947

Pensjonskostnader 2 428 2 154

Andre ytelser 305 309

Sum 31 802 31 942

Det gjennomsnittlige antallet ansatte i regnskapsåret har 
vært 53 funksjonærer og 2 skogsarbeidere.

Ytelser til ledende Adm.   Andre 
personer  direktør Styret tillitsvalgte

Lønn 1 062 466 448 

Pensjonskostnader 474 - -

Andre ytelser 8 - -

Revisor
Kostnadsført godtgjørelse for revisjon av Mjøsen Skog SAs 
regnskap i 2014 utgjør 160.
For annen bistand er det kostnadsført 29, dette relateres til 
revisjoner av enkeltprosjekter.

NOTE 12 -  GARANTIANSVAR

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

NOTE 13 -  GJELD SOM ER SIKRET VED PANT

Gjeld til kredittinstitusjoner 45 000 og kassekreditt med 
limit 15 000, effektiv 0, er sikret med pant i aksjer bokført 
som anleggsmidler, utestående fordringer samt eiendom på 
Rudshøgda og hos datterselskap.
Balanseført verdi av pantsatte aksjer utgjør 39 983.

NOTE 14 -  SKATTEKOSTNAD

Årets skattekostnad fordeler seg på: 2014

For mye avsatt betalbar skatt i 2013 0

Formuesskatt 0,3 % av nettoformue 671

Sum skattekostnad 671

Beregning av årets skattegrunnlag: 

Resultat før skattekostnad 3 729

Permanente forskjeller -2 966

Mottatt konsernbidrag 605

Endring i midlertidige forskjeller -290

Årets skattegrunnlag 1 078

Betalbar skatt i balansen består av avsatt formuesskatt på 
671 og skattefunnfordring på 540.

Oversikt over midlertidige forskjeller:
 2014 2013

Fordringer -169 -158

Varer 0 0

Anleggsmidler -740 -1 344

Pensjoner 750 1 052

Fremførbart underskudd -53 077 -54 155

Sum midlertidige forskjeller -53 236 -54 605

Grunnlag for formuesskatt:

Fast eiendom 9 204 9 026

Driftsmidler 4 825 3 182

Varebeholdning 20 496 20 825

Fordringer 77 849 71 007

Bankinnskudd og kontanter 10 630 3 361

Ligningsverdi av verdipapir 213 613 231 998

Anlegg under utførelse 5 146 0

Gjeld -117 964 -98 739

Nettoformue 223 799 240 658

NOTE 15 -  TRANSAKSJONER MED
NÆRSTÅENDE PARTER

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

 2014  2013

Ansatte 1 039 1 213

Styret 4 177 1 278

Øvrige andelseiere 441 289 366 787

Datterselskap – leie av lokaler 647 643

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

 Alle beløp er i hele 1 000 kr
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KONTANTSTRØMANALYSE Alle beløp er i hele 1 000 kr

   2014 2013

  Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

  Resultat før skattekostnad 3 729 4 951  

  - Periodens betalte skatter -452 -680

 -/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler 4 -2 099

 + Ordinære avskrivninger 1 214 1 169

 + Endring i fi nansielle omløpsmidler -1 754 0

 +/- Endring i varelager 329 -5 258

 +/- Endring i kundefordringer -12 969 9 643

 +/- Endring i leverandørgjeld 18 035 -11 116

 +/- Forskjell mellom kostn.ført pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn. 303 196

 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 6 545 -9 686

 = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 14 984 -12 880

  Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

 + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  0 0

 - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -8 498 -1 592

 + Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler 5 275 10 202

 - Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler -2 240 -240

 = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -5 463 8 370

  Kontantstømmer fra fi nansieringsaktiviter

 + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 0

 +/- Netto endring i kassekreditt -47 -81

 + Innbetaling av egenkapital 845 579

 - Tilbakebetaling av egenkapital -1 119 -739

 - Utbetaling av avkastning på andelskapital -1 930 -2 678

 = Netto kontantstrøm fra fi nansieringsaktiviteter -2 251 -2 919

 +/- Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 0 0

 = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 7 270 -7 430

 + Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 3 361 10 790

 = Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 10 630 3 361
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Miljørapport 2014

Miljøpolitikk
Mjøsen Skogs miljøpolitikk er sentral i virksomhetens 
arbeid knyttet til miljø. Miljøpolitikken har rutinemessig 
vært behandlet av ledelsen i 2014. Denne kan leses på 
vår hjemmeside www.mjosen.no

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

Det er i løpet av året gjennomført registrering på et få-
tall eiendommer som mangler miljøregistrering. Det har 
også pågått områdetakst i Gjøvik og Vestre Toten, og i 
Lom og Skjåk. I denne sammenheng er det gjort en kva-
litetssikring av tidligere miljøregistreringer i disse om-
rådene. Takstene skal ferdigstilles i 2015.

Mjøsen Skog har siden kravet om å kartlegge og iva-
reta viktige livsmiljøer i skog ble innført, vært opptatt 
av at skogeiere som blir særlig belastet skal ha rimelig 
kompensasjon. En ser i dag at «frivillig vern»-ordningen 
(naturreservat) er blitt en velfungerende erstatnings-
ordning for områder med større sammenhengende mil-
jøverdier. I tillegg gir kommunal tilskuddsordning gjen-
nom Nærings- og miljøtiltak i skog (NMSK) mulighet for 
tilskudd for enkeltbiotoper med store tømmerverdier.

Frivillig vern
En økning i bevilgninger over statsbudsjettene de siste 
par årene har forbedret langsiktigheten rundt arbeid 
med frivillig vern. I statsbudsjettet for 2015 ble det et-
ter forhandlingene i Stortinget klart at det bevilges 331 
mill. kroner til ordningen neste år. Dette er samme nivå 
som i 2014. En jevn og forutsigbar fi nansiering sikrer 
god fremdrift i pågående frivillig vern-saker. Også i 
2014 er det fattet vernevedtak for nye skogreservater i 
Mjøsen Skogs område. Mjøsen Skog bistår grunneiere i 
fl ere pågående prosesser.

Erstatningsarbeid
Mjøsen Skog har også siste året bistått som skogsak-
kyndig i «etterslepssaker» for nasjonalparker og land-
skapsvernområder. I noen områder er erstatninger ferdig 
framforhandlet og enighet er oppnådd. I andre områder 
er prosessen underveis. For å skaffe grunnlag for erstat-
ningsarbeidet er det gjort feltbefaringer og samlet inn 
skogdata i store områder i løpet av året.

Kartløsningen Allma
Nøkkelbiotoper legges inn i den web-baserte kartløsnin-
gen Allma. Løsningen er linket opp mot eksterne miljø-
databaser for naturtyper, rødlistearter og kulturminner. 
Mjøsen Skog har pr i dag om lag 1030 skogeiere som 
abonnerer på Allma-løsningen.

Med Allma har vi en god plattform for å kartfeste miljø-
informasjonen. Allma-løsningene leverer geo-refererte 
kartfi ler med bestandsdata, nøkkelbiotoper og eksterne 
miljødata til bruk i hogstmaskin. I tillegg kan kartløsnin-
gen brukes i mobile enheter som smarttelefon og nett-
brett.

Informasjon og opplæring
I samlinger med entreprenører og ansatte er det lagt 
vekt på oppfølging av funn fra revisjoner og interne 
kontroller. Det er gjennomført ett kurs i Norsk PEFC 
Skogstandard i samarbeid med Valle vdg. skole. Dis-
triktstjenesten har det siste året gjennomført kurs og 
opplæring i Arbeidsvarsling trinn 2, som kreves ved ar-
beid langs offentlig vei, og førstehjelpsopplæring.

Revisjon av Norsk PEFC Skogstandard
I løpet av året har det pågått prosess med revisjon av Norsk 
PEFC Skogstandard. Ny revidert standard skal være god-
kjent og innarbeidet i løpet av 2015. Standarden ble sist 
revidert i 2006. Andelslaget har vært involvert i arbei-
det gjennom Skogeierforbundets rolle i prosessen, er 
representert i PEFC Norges arbeidskomité, og har gitt 
innspill i prosessen og høringsuttalelse til forslaget til 
revidert standard.

ISO/PEFC – sertifi sering
Periodisk revisjon fra Det Norske Veritas ble gjennom-
ført siste uka i mai. Det ble gitt 4 miljørelaterte avvik 
(kategori 2). Rapport fra Det Norske Veritas er tilgjenge-
lig på www.mjosen.no

FSC™ (FSC-C103764)

Mjøsen Skog er FSC sertifi sert av Soil Association Wood-
mark. Ordningen tilbys skogeiere som et frivillig tillegg 
til PEFC-sertifi seringen. Ved utgangen av 2014 var 19 
eiendommer tilknyttet Mjøsen Skogs FSC gruppe-serti-
fi sering. Soil Association Woodmark i samarbeide med 
Orbicon gjennomførte i oktober revisjon av vårt sertifi -
kat knyttet til skogbehandling (Forest Management) og 
sertifi katet angående sporbarhet (Chain of Custody).
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Revisjon og kontroll
Revisjoner og kontroller er en fast del av Mjøsen Skogs 
kvalitets- og miljøstyringssystem. Disse utføres for å se 
i hvilke grad vi oppfyller eksterne krav og egne målset-
tinger. Kontrollene gjennomføres systematisk. Blant 
annet gjennom daglig drift, driftskontroller, interne re-
visjoner og eksterne revisjoner av Det Norske Veritas 
og Orbicon. Kontrollresultatene gir oss grunnlag for vårt 
kontinuerlige forbedringsarbeid. I tillegg inngår de som 
en viktig del av dokumentasjonen av vårt kvalitets- og 
miljøstyringssystem.

Stikkprøvekontroll av skogdrifter og skogkulturoppdrag 
inngår i våre faste rutiner. Det er i 2014 gjennomført 61 
kontroller av skogsdrifter. 11 av kontrolldriftene har re-
levans til hogst inntil eller skjøtselstiltak i nøkkelbiotop 
eller andre viktige miljøelementer. 10 av disse har fått 
godkjent, mens en drift er avviksbehandlet. Avviket er 
knyttet til hensyn til lokalt kjent artsfunn. Alle objekter 
med relevans til kulturminner er godkjent. I sum er 8 av 
kontrolldriftene avviksbehandlet som følge av avvik på 
ett eller fl ere sjekkpunkt. Resultatene etter årets drifts-
kontroller ligger tilgjengelig på www.mjosen.no

Miljøstatus og utfordringer
Mjøsen Skog har i 2014 hatt få eksterne henvendelser 
knyttet til miljø. Kontroller og avviksoppfølging viser at 

det fortsatt er viktig å ha løpende fokus på rutiner og 
forbedringsarbeid. Områder som krever spesiell aktsom-
het er hensynet til vannressurser, viktige miljøelemen-
ter og kulturminner.

Det Norske Veritas ga også i 2014 Mjøsen Skog gode og 
beskrivende tilbakemeldinger. Av positive indikasjoner 
kan følgende nevnes; «Verdibasert organisasjon med 
stor grad av troverdighet. Dette gjelder i forhold til egne 
ansatte, medlemmer, kunder og omgivelser», «Sterke 
IT baserte styrings-/støttesystemer som er godt imple-
mentert og sikrer effektiv drift og kontroll (gjelder spe-
sielt miljøaspekter)». Revisjonsselskapet har også gitt 
tilbakemeldinger på mulige forbedringsområder.

Hensyn til nøkkelbiotoper, kulturminner og andre vik-
tige miljørelaterte forekomster i skog krever løpende 
fokus. Samtidig ser en at dagens rutiner og teknologi 
har redusert risikoen for feilhendelser. Ved nye områ-
detakster vil kvalitetssikring av tidligere registreringer 
være en viktig oppgave. Videre ser en at kunnskap og 
forbedringsarbeid knyttet til terrengtransport og hen-
syn til vannressurser er en viktig oppgave. I tillegg er 
dokumentasjon og gjenbruk av innsamlede geografi ske 
data et område det arbeides med å videreutvikle og 
forbedre. Tydeliggjøring av skogbrukets miljøarbeid for 
omverden er viktig for næringen.
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1 Stemning ved skogtjern i Åstdalen i Ringsaker. FOTO: JON HARBY

2 Høyereliggende skog i Langmorkje Almenning. FOTO: GEIR KORSVOLD

Økende fokus på vann og 
fl om aktualiserer temaer som 
erosjon, avrenning og visuell 
forurensing i forbindelse med 
skogsdrift. Det samme gjelder 
konsekvenser for skogeierens 
og entreprenørens økonomi. 
Mjøsen Skog har engasjert seg 
innenfor feltet og samarbeider 
bl.a. med Skogkurs om prosjekt 
«Sporløs kjøring». Bildet er 
tatt under en befaring som 
styringsgruppen til prosjekt 
gjennomførte og viser f.v. 
Even Haugen (Mjøsen Skog), 
Jan Bjerketvedt (Skog og 
Landskap), Roar Lierhagen 
(Lierhagen Skogsdrift), Trygve 
Øvergaard (Skogkurs), Odd 
Henning Stuen (Vassdragsfor-
bundet), Erik Gjerstadberget 
(veiplanlegger i Oppland) og 
Jan Gaute Lie (Mjøsen Skog). 
FOTO: SKOGKURS
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1  Det var godt frammøte og engasjerte og konstruktive innlegg under andelseiermøtene i september. Bildet er fra møtet i Eidsvoll, der Per Aas 
 kommenterer SKOG Norge-planene. FOTO: BERIT SANNESS

2 Lokalorganisasjonen gir andelseierne faglige tilbud og bidrar til å ivareta andelseierne næringspolitiske interesser lokalt. Her fra skogdag på 
 Sør-Hedmarken. FOTO: ANNE RUSTAD

3 Halvparten av skogsbilveiene har behov for grøvre opprusting. I Gjøvik-Toten pågår det et pilotprosjekt for å få rustet opp skogsbilveinettet. 
 På bildet gir veiplanlegger Erik Gjerstadberget (t.h.) og styreleder i Vardalsåsen Fellesanlegg Arne Lilleengen (delvis skjult av Gjerstadberget) 
 nyttig informasjon til de 25 veipådriverne som deltar i prosjektet. FOTO: BERIT SANNESS

4 I fjellskogen i Flauseterlia i Fåvang ble det i 2014 hentet ut ca 11.000 m³ gjennom ei fellesdrift der 26 skogeiere inngikk. Skogeier Hans Amund 
 Braastad (t.v.) spilte en nøkkelrolle i organiseringen sammen med skogbruksleder Runar Stenumgård i Mjøsen Skog. FOTO: BERIT SANNESS

5 Allma på nettbrett gjør hverdagen enklere for skogbruksleder og inngår i Mjøsen Skogs målbevisste arbeid for å effektivisere driften og digitalisere 
 verdikjeden. Skogbruksleder Egil Malme (f.v.) og IT- og utviklingsansvarlig Trond Harald Sand demonstrerer og forklarer nytten av Allma til Johs Bjørndal, 
 Norsk Skogbruk. FOTO: BERIT SANNESS

6 Mjøsen Skog leder utviklingen av Allma, som Mjøsen Skog står bak sammen med Allskog og AT Skog. Høsten 2014 møttes de tre andelslagene for å 
 forberede en helt ny versjon av Allma Eiendom, som lanseres i 2015. FOTO: ANNE MÆHLUM
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Organisasjon

ADMINISTRASJON

Medarbeidere
Pr. 31.12.2014 er 55 personer fast ansatt i Mjøsen 
Skog SA.

Antall ansatte 2014 Ansatte Årsverk

Distriktstjenesten 23 21,8

Skogsarbeidere 2 1,5

Skogbruksplanleggere 17 16,0

Hovedkontor 13 12,2

SUM 55 51,5

Mjøsen Skogs ledergruppe
Adm. dir. Erik A. Dahl
Skogsjef Johannes Bergum
Avdelingssjef Geir Korsvold
Tømmersjef Bjørn Næsvold (til 30.09.2014)
Virkessjef Stefan Mattsson (fra 01.01.2015)
Kommunikasjonssjef Berit Sanness
Økonomi- og fi nanssjef Laila Haugen Wik

REPRESENTASJON

Representasjon i andre selskaper og organisasjoner
pr 31.12.14:

•  Norges Skogeierforbund
 Styremedlem: Marit Olive Lindstad
 Valgkomitémedlem: Terje Uggen

•  Moelven Industrier ASA
 Medlem i bedriftsforsamlingen: Marit Olive Lindstad

•  Lena Fjernvarme AS
 Styremedlem: Terje Uggen

•  Oplandske Bioenergi AS
 Styremedlem: Heidi Hemstad

•  Transportfellesskapet Østlandet AS
 Styremedlem: Erik A. Dahl

•  Norsk Virkesmåling
 Nestleder: Erik A. Dahl

•  CenBio (Bioenergy Innovation Centre)
 Styremedlem: Erik A. Dahl

•  Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig
 Medlem i representantskapet: Torun Heringstad

•  Innlandsutvalget oppnevnt av Landbruks- og 
 matdepartementet
 Medlem: Erik A. Dahl

•  Utviklingsfondet for skogbruk
 Styremedlem: Berit Sanness

•  Rådgivende utvalg for sentralt inntrukne 
 rentemidler fra skogfond
 Medlem: Berit Sanness

•  Kontaktutvalget for skogbruket på fylkesplan
 Oppland: Marit Olive Lindstad, Johannes Bergum
 Hedmark: Johannes Bergum
 Akershus: Berit Sanness

•  Landbruksråd Innlandet
 Styremedlem: Torun Heringstad

•  Landbruksforum
 Hedmark: Berit Sanness
 Oppland: Marit Olive Lindstad

•  BU-styret for Nord-Gudbrandsdal
 Styremedlem: Torun Heringstad

•  Faglig rådgivende utvalg for Reinheimen 
 Nasjonalpark
 Medlem: Torun Heringstad

•  Faglig rådgivende utvalg for Langsua Nasjonalpark
 Medlem: Torun Heringstad

•  AS Kirkegaten 70
 Styreleder: Marit Olive Lindstad
 Styremedlem: Erik A. Dahl
 Styremedlem: Laila Haugen Wik
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ÅRSMØTE
Representanter i årsmøtet 7. og 8. april 2014

Ordfører: Jostein Tromsnes

Valgkretser: Representanter:

Skjåk 

Langmorkje Terje Størseth

Fron Ottar Moe

Øyer 

Toten 1 

Toten 2 Rolf Børstad

Toten 3 Knut Johan Hoel 

Toten 4 Mats Halvorsrud

Toten 5 

Eina 

Brøttum 

Ringsaker Mathias Neraasen

Veldre Morten Øie

Nes

Furnes 

Pihl AS 

Vang Magne Svenkerud

Løiten  Martin Skramstad

Stange  Arne Erik Myhre

 Ola Hougsrud

Romedal  Arne Såstad

 Sigurd Hagen

Eidsvoll Olaf Tufte

Styret i Mjøsen Skog SA: – se s. 28

Antall representanter som kunne møte i alt:

Fra styret    7

Fra skogeierlagene  44

Fra allmenningene/Pihl AS 15

I alt  66

Varaordfører: Lisbeth Rustad

Valgkretser: Representanter:

Lesja Håvard Syse

Dovre Narve Tveiten

Skjåk Torkjell E. Teigen

Lom Reidar Vestad

Vågå Erland Berge

Sel Per Anton Eide

Heidal Tore S. Prestgard

Fron Ole Ulberg, Jon Olav Skurdal

Ringebu - Fåvang Hans Amund Braastad

Øyer - Tretten Astrid Simengård, 
 Johannes Mæhlum

Gausdal Ivar Amund Aulstad, 
 Andreas Smith-Erichsen

Fåberg Jon Grunde Roland, 
 Anette Hannestad, Bjørn Bredvold

Biri Einar Stuve, Frederik Semb

Gjøvik Lars Ligaarden, Sigbjørn Haug, 
 Harald Gubberud, Aina Kvernsveen, 
 Elise Mæhlum

Østre Toten Anne-Lise Aass, Jahn Trygve 
 Johnstad, Ole Christian Kvikstad

Vestre Toten Ole Edvard Løken, Erik Grefsrud

Brøttum Jon Grande Dahl, Anne Røgeberg

Ringsaker Helge Groseth, Heidi Hemstad, 
 Helge Hvoslef, Ola Bratberg, 
 Lars Storlien

Furnes Ole-Johan Stafsberg

Vang Kristian P. Pandum

Løten Thor Erik Martinsen

Stange Hans Ola H. Oustad

Feiring Alf Magne Bjørndal

Eidsvoll Ole Jørgen Bjørnstad, 
 Gudbrand Rognstad
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SKOGEIERLAGENE

Skogeierlagenes styrer pr. 31.12.14

Skogeierlag: Leder: Nestleder / styremedlemmer: Ant. medl:

Lesja Håvard Syse Pål Sylte Stavheim, Jo Mosenden, Jon Håvard Hågå 122

Dovre Narve Tveiten Pål Talleraas, Alf Peter Berg, Olav Tofte 59

Skjåk Torkjell E. Teigen Stein S. Teigen, Rikard Skjelkvåle 32

Lom Reidar Vestad Øyvind Bakken, Kristian Kjæstad 49

Vågå Erland Berge Berit Jeanne Brun, Mathias Snerle, Jon Gustav Bjørnstad 62

Sel Per Anton Eide Hans Roger Solhjem, Øystein Tho 66

Heidal Tore S. Prestgard Tor Ekre, Pål Harlaug 69

Fron Hans M. Ulberg Jon Olav Skurdal, Hans Petter Solberg, Ole Ulberg 249

Ringebu - Fåvang Hans Amund Braastad  Kjell O. Kaurstad, Ole Harildstad, Gørild Barth, Tore B. Segelstad  217

Øyer - Tretten Astrid Simengård Johannes Mæhlum, Jon Finborud, Erik Stavseth Vedum 205

Gausdal Ivar Amund Aulstad Bjørn M. Gilberg, Mette Berg, Andreas Smith-Erichsen, 
  Torgeir Sønstevold 290

Fåberg Jon Grunde Roland Anette Hannestad, Bjørn Bredvold 277

Biri Einar Stuve Frederik Semb, Hanne Østby Velure 143

Gjøvik Lars Ligaarden Sigbjørn Haug, Harald Gubberud, Aina Kvernsveen  281

Østre Toten Anne-Lise Aass Ole Christian Kvikstad, Jahn Trygve Johnstad, Ruth Lunden, 
  Nils Ola Faukald 255

Vestre Toten Ole Edvard Løken Erik Grefsrud, Odd Are Frydenlund  210

Brøttum Asbjørn Bjørnstad Jon Grande Dahl, Halvor Dehli 86

Ringsaker Helge Groseth Heidi Hemstad, Helge Hvoslef, Ola Bratberg, Lars Storlien, 
  Jørgen Opsal 310

Furnes Ole-Johan Stafsberg Gudbrand Gaalaas, Leif Einar Bratengen 59

Vang Kristian P. Pandum Jon Opsahl, Anne Rustad 111

Løten Thor Erik Martinsen Ola Brevig, May-Elin Imset 102

Stange Hans Ola H. Oustad Erling Vold, Tom Sagbakken 221

Feiring Alf Magne Bjørndal Gunnar Stenberg Sjuve, Mette K. Limbodal 81

Eidsvoll Ole Randin Klokkerengen Ole Jørgen Bjørnstad, Gudbrand Rognstad 177

VALGKRETSER

Lesja Ringebu - Fåvang Brøttum       
Dovre Øyer - Tretten Ringsaker  
Skjåk Gausdal Furnes 
Lom Fåberg Vang Gudbrandsdalen
Vågå Biri Løten Toten
Sel Gjøvik Stange Ringsaker
Heidal Østre Toten Feiring Hamar, Løten, Stange
Fron Vestre Toten Eidsvoll Eidsvoll

Valgkretser for større eiendommer
som ikke er medlem i skogeierlag: 
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STYRET I MJØSEN SKOG SA

STYRET Valgt 1. gang

Marit Olive Lindstad, Fåberg, leder 2008 (2013 leder)

Terje Uggen, Veldre Almenning, nestleder 2013

Torun Heringstad, Heidal 2010

Asbjørn Bjørnstad, Brøttum 2013

Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll 2011

Valgt av de ansatte  (fram til årsmøtet 2016)

Kent Ove Moren, Stange 2014

Rune Glæserud, Reinsvoll  2014

Varamedlemmer til styret Valgt 1. gang

1. vara Ole Maagaard, Stange 2012

2. vara Hallvard Helland, Lom 2013

3. vara Gudrun Fodstad, Ø. Toten 2013

 

Ansattevalgte varamedlemmer til styret 

1. vara Anne Mæhlum, Brøttum

2. vara Helge Andreas Nordli, Vang

 

ORDFØRER/VARAORDFØRER

ORDFØRER/VARAORDFØRER Valgt 1. gang

Jostein Tromsnes, Ringebu-Fåvang 2009

Kjersti Narum, Stange 2014

KONTROLLKOMITÉ

KONTROLLKOMITÉ Valgt 1. gang

Anton Tøsti, Stange, leder 2007

Ole Håvard Hauger, Biri 2014

Ordfører 

Jostein Tromsnes, Ringebu-Fåvang 2009

Personlig varamedlem Valgt 1. gang

Stig Håvard Blikseth, Østre Toten 2012

Astrid Simengård, Øyer-Tretten 2014

Varaordfører 

Kjersti Narum, Stange 2014

VALGKOMITÉ 
Distrikt Periode Medlem Varamedlem
N. Gudbrandsdal 2014-16 Martin Rønningen, nestleder Anders Formo

S. Gudbrandsdal 2015-17 Gina Andersgård Tor Ivar Wålen

Gjøvik - Toten 2014-16 Kari Skramstad Hveem Nils Petter Sand

N. Hedmark 2013-15 Simen Mæhlum, leder Arne I. Dobloug

S. Hedmark 2015-17 Christen Engeloug Olav Vold

Eidsvoll 2013-15 Olaf Tufte Pål Sindre Lundstad
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Statistikk

UTFØRTE OPPDRAG
KULTURARBEID 2014 2013

Utført planting 3 028 959 stk 2 904 669 stk

Solgte planter 4 070 369 stk 3 746 101 stk

Markberedning 8 323 da 8 750 da

Ungskogpleie 11 835 da 8 467 da

TØMMERDRIFTER 2014 2013

Hogst 757 545 m³ 659 921 m³ 

OMSATT KVANTUM

SAGTØMMER m3 mill. kr kr/m3

Sagtømmer gran   

Sagtømmer (93,3 %) 430 346 215,3 500

Utlegg (3,2 %) 14 874 2,3 155

Div. sag- og 
spesialtømmer (3,5 %) 16 045 5,6 351

Sum sagtømmer gran 461 265 223,3 484

Sagtømmer furu   

Spesial (3,4 %) 2 100 1,9 901

Sagtømmer (86,4 %) 54 086 24,0 445

Utlegg (2,7 %) 1 678 0,2 144

Div. sag- og 
spesialtømmer (7,5 %) 4 705 2,2 457

Sum sagtømmer furu 62 569 28,3 453

SUM SAGTØMMER 523 833 251,6 480

MASSEVIRKE m3 mill. kr kr/m3

Massevirke gran 348 882 73,8 212

Massevirke furu 46 190 9,1 197

Energivirke – lauv 9 421 2,3 240

Energivirke - bar 94 932 16,8 177

SUM MASSEVIRKE 499 425 102,0 204

OMSETNING 2014 1 023 258 353,6 346

Omsetning 2013 921 658 281,9 306

Omsetning av 
fl isråstoff*           161 103 m³ løst

* Gjelder solgt ferdig fl is.

OMSATT KVANTUM PR. LEVERANDØR

Kvantumsgruppe Antall leverandører Totalt volum, m³ Gjennomsnittsleveranse

0 - 500 m³ 802 144 757 

500 - 1 500 m³ 303 248 553 

1 500 – 5 000 m³ 161 356 825 

5 000 - 24 273 124 

Sum 1 290 1 023 258 793
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TØMMERLEVERANSE - SKOGEIERLAGSVIS

 Gran m3 Furu m3 Sum 2014 Sum 2013

 Sag- Masse- Sag- Masse-
Skogeierlag tømmer virke tømmer virke m3 1000 kr kr/m3 m3 kr/m3

Lesja  -   -   2 150   2 038   -   4 188   1 295   309   5 140   301 

Dovre  31   51   2 653   1 650   639   5 025   1 620   322   5 084   286 

Skjåk  155   224   939   915   6   2 240   670   299   1 429   339 

Lom  1 037   1 446   1 102   1 110   355   5 051   1 535   304   108   362 

Vågå  857   1 605   834   1 135   157   4 589   1 275   278   15 302   258 

Sel  496   426   624   1 172   129   2 847   815   286   3 483   273 

Heidal  753   485   2 606   1 552   36   5 432   1 851   341   6 657   293 

Fron  10 285   11 188   7 850   9 967   3 953   43 242   13 342   309   29 778   285 

Ringebu og Fåvang  13 036   16 583   354   380   5 842   36 194   10 846   300   19 570   291 

Øyer og Tretten  14 356   11 195   541   239   3 292   29 622   10 026   338   29 743   304 

Gausdal  17 896   22 174   4    6 730   46 804   14 259   305   43 034   280 

Fåberg  43 958   33 876   277   219   12 011   90 341   30 535   338   56 388   310 

Biri  34 154   18 746   4   20   7 206   60 129   21 711   361   33 136   310 

Gjøvik  49 744   32 246   268   120   9 274   91 651   32 567   355   111 248   318 

Ø. Toten  31 440   18 478   734   308   8 029   58 989   20 875   354   55 213   303 

V. Toten  16 420   9 040   696   244   3 664   30 065   10 949   364   25 305   335 

Brøttum  16 633   13 013   1 237   913   3 457   35 252   12 125   344   35 406   298 

Ringsaker  40 884   28 558   3 500   2 490   11 210   86 641   30 431   351   100 953   304 

Furnes  2 363   1 874   32   122   341   4 732   1 606   339   5 197   313 

Vang  8 258   11 058   753   1 406   2 396   23 871   7 312   306   22 209   299 

Løten  5 218   4 759   570   462   1 032   12 042   4 109   341   6 606   284 

Stange  19 857   21 877   6 707   7 371   5 967   61 780   19 342   313   46 158   294 

Feiring  6 723   3 595   66   20   1 532   11 936   4 234   355   6 553   314 

Eidsvoll  23 041   9 148   1 312   424   4 512   38 438   14 411   375   38 554   321 

Alm. - direkte  103 668   77 237   26 756   11 912   12 584   232 158   85 845   370   219 404   313 

Sum 2014  461 264   348 882   62 569   46 190   104 353   1 023 258   353 584   346   

Sum 2013  372 391   325 401   67 083   61 278   95 506   921 658   281 916   306   921 658  306

Energi-
virke
m.m.

m3
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HISTORISK OVERSIKT  Oversikt 1950 - 2014. Medlems-/andelseiertall, omsetning og priser       

 Medlemmer/   Tømmerpriser
År Andelseiere Omsetning Omsetning Gj.sn.pris kalenderåret, kr/m3

 pr. 31.12 1000 m3 mill. kr. Massv. gran 1 Sagt. gran 2

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 82,00 104,00

1979/80 6 213 516,3 100,7 155,00 258,00

1990 6 028 807,4 292,4 306,00 424,00

2000 4 578 597,6 262,0 224,00 410,00

2004 4 248 681,4 300,9 224,00 395,00

2005 4 210 803,4 357,7 239,00 421,00

2006 3 869 784,3 355,3 235,00 439,00

2007 3 966 972,9 483,6 242,00 522,00

2008 3 974 939,7 491,6 285,00 492,00

2009 3 896 776,7 385,5 245,00 411,00

2010 3 869 860,0 478,9 254,00 470,00

2011 3 825 915,4 540,2 310,00 447,00

2012 3 796 955,1 542,6 267,00 418,00

2013 3 755 921,7 499,0 220,00 413,00

2014 3 744 1 023,3 563,2 212,00 500,00

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  Mjøsen Skogs leveranse av brenselsflis

       
BRENSELSTYPE 2010 2011 2012 2013 2014

Skogsfl is 1 89 219 m³ løst 125 276 m³ løst 127 508 m³ løst 143 134 m³ løst 121 317 m³ løst

Stammevedfl is 2 69 485 m³ løst 75 932 m³ løst 49 608 m³ løst 41 253 m³ løst 39 786 m³ løst

SUM 158 704 m³ løst 201 208 m³ løst   177 116 m³ løst  184 387 m³ løst 161 103 m³ løst

1) Skogsfl is: Flis av heltre og GROT (GReiner Og Topper)

2) Stammevedfl is: Fliset rundvirke fra terminal på Rudshøgda
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Mjøsen Skog SA

Kirkegata 70, Postboks 84, 2601 Lillehammer

Telefon: 61 26 30 00

E-post: mjosen@mjosen.no

Web: www.mjosen.no

Produksjon: Mariendal Trykkeri as, Gjøvik
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