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MJØSNYTT
INFORMASJON FRA MJØSEN SKOG01/2016

Årsmøtetid
Nok en gang ble det tømmerrekord. I tillegg kunne vi notere oss for rekorder på skogkulturområdet i 2015. 
Vil du vite mer om aktiviteten i 2015 og styrets tanker framover, anbefaler vi deg å møte opp på årsmøtet i 
skogeierlaget/andelseiermøtet i mars. Husk å melde fra eventuelt eierskifte, slik at ny andelseier får mulighet 
til å delta på årsmøtet i lokalt skogeierlag. Møteoversikten står på side 4.

Mjøsen Skog er en demokratisk oppbygd organisasjon. Som andelseier får du ta del i både faglig og sosial 
nettverksbygging gjennom ditt lokale skogeierlag, det regionale medlemsområdet og gjennom Mjøsen 
Skog. Vi jobber også for å sikre grunneierretten din og for best mulig rammebetingelser for skognæringen. 
Velkommen til møtene i mars!

Rekordåret 2015
 Les mer på side 2-3



MJØSNYTT MJØSNYTT

Tid for årsoppgjør TRELAST SAGTØMMER MASSEVIRKE

Kontakt din 
skogbruksleder 

for detaljert 
prisinformasjon!

TØMMEROMSETNINGEN GJENNOM MJØSEN SKOG i 2015 førte nok 
en gang til ny omsetningsrekord. Volumet på 1 050 000 kbm var knapt 
3 prosent høyere enn fjoråret, da vi første gang passerte en million i vir-
kesomsetning.

MJØSEN SKOG HAR gjennom 2015 utviklet nye salgskanaler som bidrar 
til å øke verdien på skogsråstoffet fra våre eiere. Gjennom salg av lavere 
sagtømmerkvaliteter til Sverige flytter vi en del av massevirkevolumet 
over i bedre betalte anvendelser. Samtidig opprettholder vi forsyningen 
til våre eksisterende sagtømmerkunder i norsk trelastindustri. Dermed 
oppnår vi en mer optimal utnyttelse av salgsvirket uten å svekke grunn-
laget for framtidig verdiskaping i hjemmeindustrien, som er viktig for 
skogeierne i det lange løp.

EN ANNEN VIKTIG faktor for skogeieren er å ha et effektivt og godt ap-
parat for å utføre skogsdrifter. Gjennom en utvikling som er bygd opp 
over mange år, har Mjøsen Skog etablert et tett og godt samarbeid med 
en relativt stabil gruppe av dyktige skogsentreprenører, som sikrer nød-
vendig kapasitet for produksjon i skog, og som ivaretar de kvalitets- og 
miljøkrav som Mjøsen Skog opererer etter. Det er ingen selvfølge at det 
alltid finnes tilstrekkelig entreprenørkapasitet, men gjennom 2015 har vi 
nok en gang sett at det finnes kapasitet i vårt område til å drive et økende 
virkesvolum.

ET GLEDELIG TREKK ved oppsummeringen av 2015 er at dette ble et godt 
år for framtidsskogen i vårt område. Det ble gjennomført ungskogpleie 
på et rekordstort areal, antall markberedningsoppdrag har økt, og plan-
tesalget fra Mjøsen Skog havnet nok en gang på 4 millioner planter i vårt 
område. Mjøsen Skog ønsker å være en pådriver for ikke bare å høste, 
men også å skape verdier i generasjonsperspektiv for våre eiere.

REGNSKAPET ER IKKE behandlet når dette skrives, men vi forventer po-
sitivt driftsresultat også for 2015. Sunn forretningsdrift er et mål. Men 
når et samvirkeforetak som Mjøsen Skog skal gjøre opp status, er det 
andre forhold enn bunnlinjen som teller. Vårt viktigste resultatmål er i 
realiteten hvilke verdier og hvilken nytte vi totalt skaper for skogeierne, 
og først og fremst for våre eiere. Vi ønsker å være en drivkraft for god res-
sursutnyttelse. Vi vil sloss for skogeierinteressene. Vi ønsker å gjøre det 
enklere å være skogeier. Ikke minst ønsker vi å bli skogeiernes nærmeste 
og beste støttespiller, slik at vi kan gi best mulig råd og inspirasjon til hver 

enkelt skogeier.

REDAKSJONEN AVSLUTTET 22.01.2016

MarkedsBildet
Rekordvolum i 2015 og fortsatt god fart på hogsten underbyg-
ger markedets ønske om mer volum. Tømmerprisene forblir 
uforandret inn i 2016. Vi ser et avventende marked med posi-

tive signaler.

I 2015 omsatte Mjøsen Skog 1 050 000 m³. Det er ny omsetningsrekord. Til 
tross for et langvarig stopp i jernbanetransporten på Dovrebanen i høst, klarte 
vi et resultat over budsjettet på 1  000 000 m³.

Positive signaler
Sagbrukene har ønsket mer volum i høst, og markedet har vært bra. De 
innenlandske sagbrukene har hatt god ordreinngang og ser lyst på markedet 
for våren som kommer. De sagbrukene som har hatt en større andel eksport, 
har hatt et dårligere marked – tross en svak krone. Dette gjelder framfor alt 
furusagbrukene, og svikten skyldes nedgang i det nordafrikanske markedet.
 Nå finnes det lysere signaler fra Nord-Afrika, og trolig er bunnen nådd. Det 
er også positive signaler fra Tyskland, England, Japan og USA. Trelastmarke-
det ser litt lysere ut i starten av 2016, og vi håper derfor at de signaler som, 
framfor alt, kommer fra USA, gjør at vi får litt mer fart på markedet. USA er 
et viktig marked for trelastindustrien.

Eksport
Den norske eksporten av sagtømmer til Sverige har økt markant de siste åre-
ne og ligger i dag på ca 1 000 000 m³.
 Mjøsen Skog startet også med eksport til Sverige i 2015. Dette utgjør et 
lite volum. Det tømmeret som er aktuelt for eksport, er de kvalitetene som 
de norske sagbrukene ikke ønsker i sin produksjon. Vi utnytter forskjellen 
mellom norsk virkesmåling og svensk virkesmåling, og på den måten øker 
vi rotnettoen for våre skogeiere. Det viktige er at vi ikke sender det fine tøm-
meret til Sverige – det sendes fortsatt til våre norske sagbruk.

Sagtømmerpriser
Prisene på sagtømmer for våren 2016 er stort sett uendret fra høsten 2015. 
Men det er viktig at du tar kontakt med din lokale skogbruksleder for å få rik-
tig pris på ditt tømmer. Gjeldende referansepriser ligger på Skogeierportalen 
(innlogging fra www.mjosen.no).

Massevirkepriser
Siden 2013 har det vært stort utbud av massevirke og celluloseflis i markedet. 
Dette bildet er uforandret. Prisene på massevirke er derfor stabile, og det er 
ingen vesentlige endringer for 2016.
 Ta kontakt med din skogbruksleder eller sjekk ut Skogeierportalen for pri-
ser på de forskjellige sortimentene.

Tekst: stefan mattsson

Da Otta Sag stanset sin saglinje sommeren 2014, førte det til en nedgang i aktiviteten 
i skogbruket i Nord-Gudbrandsdal. Nå er aktiviteten på vei tilbake. - For 2016 har vi 
inngått salgsavtaler og budsjettert med et volum for Nord-Gudbrandsdal som er like 
høyt som da Otta Sag gikk for fullt, sier adm. dir. Erik A. Dahl i Mjøsen Skog.

På full fart mot 
tidligere nivå

ETTER OTTA

Flere løsninger for furusagtømmeret
Erik A. Dahl opplyser at løsningen for furua i 
Nord-Gudbrandsdal bygger på flere viktige ele-
menter.
 – Moelven kjøper furusagtømmeret, som går 
både til Østerdalsbruket, Løten og Våler. I tillegg 
vil også Gudbrandsdalen ta del i det eksportsal-
get som Mjøsen Skog har startet, der vi utnytter 
mulighetene i det svenske sagtømmerreglemen-
tet, sier Dahl.

Massevirket på bane
Massevirkeavsetningen i Nord-Gudbrandsda-
len er stabil til tross for lang avstand til industri. 
Erik A. Dahl forteller at prisdifferensieringen 
innad i Mjøsen Skog er moderat og at prisen for 
massevirke furu er lik over hele Mjøsen Skog.

 – Nord-Gudbrandsdal har 5 kr lavere pris 
enn Sør-Gudbrandsdal på massevirke gran, 
men har til gjengjeld fordelen av å ha bare ett 
sortiment for massevirke av bartre, sier Dahl.

Terminalen på Kvam
Mjøsen Skog har sørget for å anlegge ny termi-
nal på Kvam, noe som har vist seg å være stra-
tegisk viktig for skogbruket i Gudbrandsdalen.
 – Terminalen er med på å sikre en forutsigbar 
og hensiktsmessig løsning for omlasting av mas-
sevirket fra Gudbrandsdalen til tog, noe som er 
helt avgjørende for avsetningen. I tillegg har ter-
minalen vært med på å åpne eksportmulighete-
ne for sagtømmer etter svensk reglement, slik at 
hele Gudbrandsdalen kan ha glede av dette, sier 
Mjøsen Skogs daglige leder. 
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Adm. dir. Erik A. Dahl kan notere at aktiviteten er på vei tilbake i Nord-Gudbrandsdal.

Tekst: BERIT SANNESS

Det er lønnsomt å være 
eier i Mjøsen Skog fordi

 Vi tilbyr konkurransedyktige tømmerpriser
 Vi gir et andelseiertillegg på 10 kr/m³
 Vi tilbyr bonus til nye andelseiere,  10 kr/m³
 Vi tilbyr storleverandørtillegg til  

 andelseierne

  • 10 kr/m³ ekstra hvis du leverer mellom 
   1500 m³ og 5000 m³

  • 15 kr/m³ ekstra hvis du leverer 5000 m³ 
   eller mer

 Forrentning på andelskapitalen
 Vi gir deg 10 % rabatt på planter og

 planting
 Du har fortrinnsrett til avsetning på  

 tømmeret ditt
 Du har garanti for å få tømmeroppgjør
 Du kan få forskudd på tømmeroppgjør
 Mjøsen Skog stiller som garantist for deg i 

 Driftskredittordningen for landbruket
 Vi tilbyr deg en time gratis juridisk bistand 

 i året
 Du mottar nyttig informasjon gjennom 

 Magasin Skog, Mjøsnytt og www.mjosen.no
 Som andelseier har du mulighet til å ta del 

 i AGROL-avtalen, landbrukets eget fordels-
 program (gå inn på www.agrol.no)

Rekordår for 
framtidsskogen
Mjøsen Skog fokuserer sterkt på 
etablering og behandling av ny skog 

etter hogst. Det gir resultater.

Avdelingsleder Jan 
Gaute Lie forteller at 
plantesalget fra Mjøsen 
Skog havnet på 4 milli-
oner planter i andelsla-
gets område i 2015. Det 
er på linje med det høye 
nivået i 2014. - Antall 
markberedningsopp-
drag økte også betyde-
lig i fjor. Det er positivt, 
for plantes det riktig på 
markberedte felt, blir 
tilslaget på foryngelsen 

bedre, påpeker Lie.
 – I 2015 utførte Mjøsen Skog ungskogpleie 
på et rekordstort areal – hele 15 000 dekar. Dette 
er en økning på 25 % fra foregående år, som også 
var et godt år i vår målestokk. Behovet er stort, så 
vi må fortsette å holde trykk på dette framover, 
sier Lie.

Avdelingsleder Jan Gaute 
Lie har ansvaret for Mjøsen 
Skogs skogkultursatsing.

av erik a. dahl
Adminstrerende direktør
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MJØSNYTT

Skogeierlag Møtedato Sted Kl

Lesja og Dovre Mandag 14. mars Joratunet 19:00

Skjåk 
Torsdag 10. mars Skjåk Turistheim 19:30

Lom   

Vågå Mandag 14. mars Vågå Hotell 19:00

Sel og Heidal Onsdag 16. mars Heidal Hotell 19:00

Fron Onsdag 9. mars DaleGudbrands Gard 19:00

Ringebu-Fåvang Tirsdag 8. mars Fåvang Kro 19:00

Øyer-Tretten Tirsdag 8. mars Skarsmoen Gard 19:30

Gausdal Tirsdag 15. mars Gausdal Kulturhus 19:00

Fåberg Onsdag 9. mars Jorekstad 19:00

Biri Torsdag 10. mars Honne Hotell og konferansesenter 19:00

Gjøvik Tirsdag 8. mars Tabor, Snertingdal 19:00

Østre Toten Tirsdag 15. mars Peders Fristelser, P. Balkesenteret, Kapp 19:00

Vestre Toten Onsdag 9. mars Aas Kommunelokale, Bøverbru 19:00

Brøttum Torsdag 10. mars Strandhytta 19:00

Ringsaker Onsdag 16. mars Tingvang 19:00

Furnes Tirsdag 8. mars Kvilheim, Furnes Almenning 19:30

Vang 
Tirsdag 15. mars Nashoug Gård 19:00

Løten   

Stange Mandag 14. mars Egerom 19:00

Feiring Fredag 11. mars  Fløygir 19:00

Eidsvoll Onsdag 16. mars Gamle Nebbenes 19:00

Årsmøter
i skogeierlagene/ 

Andelseiermøter

Mars 2016
Skogeierlagene avholder sine 

årsmøter sammen med Mjøsen 
Skogs andelseiermøter. Her vil 
du møte styret i skogeierlaget, 

representanter fra det lokale skog-
bruket og fra styret i Mjøsen Skog.

Alle andelseiere vil motta inn- 
kalling fra sitt skogeierlag mini-

mum 8 dager før møtet. De som 
har takket ja til elektronisk masse- 

informasjon vil motta innkalling 
med sakspapirer på e-post.

Årsoppgaven for andelskapitalen 
er nå tilgjengelig på skogeierpor-

talen. Mangler du passord for å 
logge deg inn på portalen eller får 

problemer med å logge deg inn, 
kan du kontakte vårt sentralbord: 

mjosen@mjosen.no

Mjøsen Skogs årsberetning for 2015 er tilgjengelig på Mjøsen Skogs 
hjemmeside og vil bli delt ut til andelseiere som møter opp 

på andelseiermøtene i mars.

Vi ønsker oss en levende lokalorganisasjon og håper
 mange andelseiere møter opp på møtene i mars!

Telefon: 61 26 30 00
E-post: mjosen@mjosen.no
Web: www.mjosen.no

Kirkegata 70, Postboks 84
2601 Lillehammer

Mjøsen Skog SA


