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Leder

Den 1. september ble det tidligere Glommen Skog SA og 
Mjøsen Skog SA operativt samlet som Glommen Mjøsen 
Skog, under én ledelse og ett styre. Nå er jobben startet 
med å skape trygghet, oppslutning og engasjement rundt 
oppbyggingen av det vi skal være sammen. 

Glommen Mjøsen Skog vil bli målt på evnen til å realisere de fusjonseffektene som 
er lagt til grunn i fusjonsplanen.  Det er skapt forventninger og de må vi innfri. Et 
overordnet suksesskriterium for å få til det, er en god sammensmeltning av de to 
organisasjonene. Vi har stort fokus på at dette er et arbeid som ikke gjør seg av seg 
selv. Det er avhengig av en grundig forberedt, vel tilrettelagt og skikkelig gjennom-
ført integrasjon. Dette er Glommen Mjøsen Skog godt i gang med allerede. 
 Fusjonen har gitt skogeierandelslaget en størrelse som skal komme skogeier til 
gode. Vi styrker vår evne til å utvikle gode, effektive arbeidsprosesser med nær 
oppfølging av skogeierne. Vi styrker vår satsing på digitale løsninger og logistikk. Vi 
får større tyngde i forhandlinger med industrien totalt sett, og en større eierpost i 
Moelven som lokomotivet i den tremekaniske industrien.  Utviklingsevne og lønn-
somhet i Moelven er viktig for lønnsomhet og avsetning for skogeier, både i gode 
og i dårligere tider.
 Styret på 16 medlemmer er sammensatt av samtlige eiervalgte og ansattvalgte 
fra Mjøsen Skog (heretter kalt vest) og Glommen Skog (heretter kalt øst). Begre-
pene «øst» og «vest» er bevisst tatt i bruk for å gå bort fra begrep som «de i Glom-
men» eller «de i Mjøsen». Vi er opptatt av å skape en felles framtid – sammen, både 
for eierne og ansatte. 
 Styret har til nå vært samlet til tre styremøter, inkludert strategisamling. Mø-
tene har vært konstruktive med god og nyttig dialog og drøftinger. Det viktigste 
styret har jobbet med i høst er ny felles strategi for selskapet. Strategiplanen skal 
definere målsettinger, visjoner og verdier for Glommen Mjøsen Skog. Målet er å 
utarbeide et operativt og handlingsrettet styringsverktøy. Strategiplanen «eies» og 
vedtas formelt sett av styret, men prosessen favner bredt i organisasjonen.  Inn-
spill til strategiplanen sto øverst på agendaen på samlingen for ansatte i september. 
Strategiplanen blir også et hovedtema på høstmøtet for våre tillitsvalgte 18. og 19. 
november.  
 Glommen Mjøsen Skog er opptatt av å være en lyttende organisasjon, og vi ser 
fram til å få de tillitsvalgtes innspill til strategiplanen. Da får vi nok en byggestein på 
plass i arbeidet med å bygge opp et solid og framtidsrettet Glommen Mjøsen Skog. 

Terje Uggen
Styreleder

Leder

Markedsbildet

Tømmermarkedet er ikke like hett

Tømmermarkedet har hatt en utpreget po-
sitiv utvikling de siste par årene. Fra høsten 
2017 til våren 2019 økte massevirkeprisene 
med 60-70%, mest på grunn av manglende 
råstofftilgang. Sagtømmerprisene har også 
hatt en solid positiv prisutvikling i samme 
periode.

Nå er vi i en periode hvor de fleste industrier 
opplever et fallende marked, både for trelast 
og for treforedlingsindustriens produkter. 
Det er ikke nødvendigvis slik at etterspørse-
len av produktene er blitt lav, det er like mye 
høy produksjon av varer som er årsaken til 
prisfallet. Massive angrep av granbarkbil-
ler i Mellom-Europa og Sør-Sverige, samt 
stormfellinger har gitt høy avvirkning. For 
å ivareta tilgjengelig råstoff har sagbrukene 
produsert på høyt gir, som har ført til mye 
varer i markedet og påfølgende prisfall. Økt 
industrikapasitet innen treforedling,  med 
høy produksjon og stort varevolum ut i 
markedet, har gitt samme effekt. I tillegg er 
råvarelagrene fylt opp.

Men framtidsmarkedet ser ikke mørkt ut, 
snarere tvert imot. Vi har klokkertro på 
skogråvaren som en del av klimaløsningen. 
Dette forventes å forsterke markedene. 
Derfor er det all grunn til optimisme for 
skogeieren, selv om tiden etter «Klondyke- 
stemning» i markedet de siste par år bestan-
dig føles som dagen derpå.

Markedssjef  
Håkon Bakken

Nå er vi i gang!

Marked Fusjonsprosessen

Noe på hjertet?
 
18. og 19. november er det høstmøte for til-
litsvalgte i Glommen Mjøsen Skog. Der skal 
de tillitsvalgte få komme med sine innspill 
til arbeidet med strategi for nytt selskap. 
Strategien skal si noe om hvilke målsettinger 
det nye selskapet skal jobbe mot, og hvilke 
visjoner og verdier som skal kjennetegne 
Glommen Mjøsen Skog. Vi ønsker å være 
en lyttende organisasjon, og har du som 
andelseier noe på hjertet i forbindelse med 
dette, ta kontakt med den tillitsvalgte i ditt 
lokale skogeierlag og skogeieromåde i for-
kant av høstmøtet. 

Felles arbeid, felles framtid
 
- Motiverte ansatte, som føler seg hørt og som drar i én retning er grunnleggende for de kre-
vende tidene som vil møte oss, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun. 
 I starten av september var nesten 140 ansatte samlet på Beitostølen. De ansatte var fornøyd 
med samlingen: 
 - Stemningen var god, og i gruppene ble vi kjent på tvers av øst og vest, sier skogbruksleder 
i Elverum Terje Hammer. 
 - Nå framover må vi kartlegge kompetansen og interessefelt og hvordan vi kan dra nytte av 
hverandre, sier Anne Mæhlum, konsulent ved avdelingen for Areal og Ressurser.

Ny logo og ny 
profil kommer
I fusjonsprosessen er det brukt en «fusjons-
logo» som er en sammensmelting av den 
gamle logoen til Mjøsen Skog og den gamle 
logoen til Glommen Skog. Dette har vært en 
illustrasjon på arbeidet med fusjonen, og er 
ikke tenkt å være et varig uttrykk. 
 Ny logo og ny helhetlig visuell profil for 
selskapet er under arbeid og vil bli presentert 
når den er klar.

Organisasjonssjefen på turné
Organisasjonssjef, Per Skaare har i høst gjort en rundreise for å bli kjent med de lokale tillits-
valgte. Representanter fra styret har også deltatt. Møtene har blitt godt mottatt og de tillits-
valgte er positive til ny organisasjon. Kjernevirksomheten opptok de fleste: 
 - Konkurransedyktige tømmerpriser og god avsetning på tømmer var det klare forventin-
ger til. God kvalitet og presisjon på skogtjenestene og logistikk var også tema, sier Skaare. 
Glommen Mjøsen Skogs samfunnsansvar ble diskutert, med følgende råd til nytt selskap: 
 - Folkeopplysning blir viktig framover, spesielt opp mot de nye folkevalgte i kommunene. 
Glommen Mjøsen Skog bør ta initiativ overfor disse for å sikre at de har god kunnskap om 
skognæringa, sier Skaare.
 - Det er en forventing av at Glommen Mjøsen Skog blir aktøren som setter dagsorden, spe-
sielt innen næringspolitiske saker, vernespørsmål og gjennom dette arbeidet sikrer grunneiers 
råderett, sier Skaare.

Fra møtet for de tillitsvalgte på Gjøvik og Toten.
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Stange, Hamar, Løten

Steffen Johansen
E steffen@mjosen.no
M: 416 75 973 
 

StangeFurnes

Eidsvoll

Aleksander Wogstad
E :aleksander.wogstad@mjosen.no
M: 957 06 988 

Åmot, Stor-Elvdal

Ole Erik Dufseth
E: oed@glommen.no
M: 958 76 207  

Dette er våre 
skogbruksledere
I Glommen Mjøsen Skog har vi dyktige fagfolk som kan bli med deg ut på en gratis og 
uforpliktende befaring. Ta kontakt med din skogbruksleder for å avtale  befaring. 

Skjåk,Lom,Vågå,Lesja,Dovre,Sel

Lillehammer vest Lillehammer øst Gjøvik

Ringebu

Torje Bjørke
E: torje@mjosen.no
M: 416 74 644 

Fron, Heidal

Bjørn Eilert Øveraasen
E: beo@mjosen.no
M: 995 11 963 

Egil Malme
E: ema@mjosen.no
M: 900 28 246 

Runar Stenumgård
E: runar@mjosen.no
M: 976 12 523 

Ola Løkken
E: ol@mjosen.no
M: 971 94 015 

Marius Aaen Kristiansen
E: marius@mjosen.no
M: 995 66 663 

Ringsaker

Anders Flugsrud
E: af@mjosen.no
M: 900 55 662 

Gausdal, Sør-Gudbrandsdal

Trond Prestrud
E: tp@mjosen.no
M: 412 37 230 

Gjøvik

Ketil Engen
E: ke@mjosen.no
M: 906 03 298 

Gjøvik, Toten

Gjermund Liereng
E:gjermund.liereng@mjosen.no 
M: 942 78 013 

Toten

Bård Bjørgo
E: bbj@mjosen.no
M: 977 36 285 

Toten

Svein Olav Ramsrud
E:svein.olav.ramsrud@mjosen.no
M: 918 43 342

Eivind Nordby
E: eivind@mjosen.no
M: 476 03 609

Frank Monsen
E: fm@mjosen.no
M: 905 99 732 

Nord-Østerdal

Erling Birger Semmingsen
E: ebs@glommen.no
M: 913 99 406  

Nord-Østerdal, Rendalen

Tommy Nygård
E: tn@glommen.no
M: 993 96 526 

Stor-Elvdal, Rendalen

Ole Sollien
E: osol@glommen.no
M: 900 61 609  

Trysil Trysil, EngerdalÅmot, Rendalen

Øivind Kvarnstrøm
E: ok@glommen.no
M: 413 44 528

Øyvind Sørlie
E: oso@glommen.no
M: 959 71 828 

Olav Petter Nergaard
E: op@glommen.no
M: 482 14 855  

Øyer, Sør-Gudbrandsdal

Pål Haugen
E: pal.haugen@mjosen.no
M: 909 16 579 

Elverum

Terje Hammer
E: th@glommen.no
M: 900 36 968 

Elverum Elverum

Hans Morten Sandbæk
E: hms@glommen.no
M: 911 53 565 

Emil Kulusveen
E: ek@glommen.no
M: 954 07 801  

Våler i Hedmark

Lars Erik Engebretsen
E: le@glommen.no
M: 907 99 268 
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Kongsvinger

Kongsvinger

Johan Bjørn
E: jb@glommen.no
M: 482 24 163 

Hans Næss
E: hn@glommen.no
M: 469 18 815 

Eidskog

Trond Fjeld
E: tf@glommen.no
M: 917 38 836 

Nord-Odal Sør-Odal

Roger Samsonstuen
E: rs@glommen.no
M: 454 77 745 

Olli Andreas Gjems
E: oag@glommen.no
M: 452 41 590 

Øyvind Herrebrøden
E: oh@glommen.no
M: 995 44 902 

Rakkestad

Skogbrukslederen kan hjelpe deg med å planlegge og få gjennomført:

Rømskog Indre Østfold Indre Østfold

Aremark

Johannes Mangersnes
E: jm@glommen.no
M: 907 71 585 

Nils Nilssen
E: nn@glommen.no
M: 959 80 329 

Tor Vidar Nikolaisen
E: tvn@glommen.no
M: 959 00 072 
 

Hans Ingvald Minge
E: him@glommen.no
M: 941 52 523 

Simen Løken
E: sl@glommen.no
M: 952 35 224 

Aurskog-Høland Marker Halden, Sarpsborg

Jørn Daltorp
E: jd@glommen.no
M: 970 27 105 

Thoralf Halvorsrud
E: thh@glommen.no
M: 911 98 165  

Stein Aasgaard
E: saa@glommen.no
M: 957 92 579  

Ytre Østfold

■ Hogst 
■ Grøfterensk
■ Markberedning
■ Planting
■ Suppleringsplanting

Nordre Østfold, Follo Akershus nordNordre Østfold, Follo

Andreas Natvig Skolleborg
E: ans@glommen.no
M: 979 71 416  

Espen Carlsen
E: ec@glommen.no
M: 904 79 188 

Mads Wiel
E: mw@glommen.no
M: 928 94 047  

■ Ungskogpleie
■ Tynning
■ Gjødsling
■ Forvaltningsavtaler 
■ Pleie av kulturlandskap/rydding av veikant

Vi er midt inne i ei blaut tid i 
skogen. Dersom ikke riktige 
tiltak settes inn i forkant, er 
faren stor for at det blir dype 
kjørespor når tømmeret  
fraktes ut av skogen.  
Glommen Mjøsen arbeider 
kontinuerlig for å hindre dette. 

- Først vi jeg si at i Glommen Mjøsen Skog 
aksepterer vi ikke at det ikke blir gjort nød-
vendige tiltak for å begrense sporskader når 
lastbæreren tar seg ut av skogen, sier skogsjef 
Johannes Bergum.

- Skade er et avvik
Stier og løyper skal ikke brukes som kjøre-
trasé der det er praktisk mulig å unngå dette. 
Unntaket er når stien eller løypa opprinnelig 
er en gammel skogsbilveg eller traktorveg. 

Slik jobber vi for å forebygge kjøreskader
 Kravet i PEFC Skogstandard er helt tyde-
lig på at kjøreskader skal begrenses og at ut-
bedring skal skje så raskt som praktisk mulig 
for å ivareta hensynet til stier og løyper og for 
å unngå erosjon og avrenning.
 -Terrengskader definerer vi som et avvik. 
Det er også slik at spor mindre enn 30 centi-
meter dype kan være av den art at vi tar tak i 
det. Dette er en vurderingssak fra skogsdrift 
til skogsdrift, sier skogsjefen.
Skogeier bestemmer hvem som skal rette opp
 - Når Glommen Mjøsen Skog skriver av-
tale om hogst avklares det også hvem som har 
ansvaret for å rette opp i eventuelle kjøreska-
der etter skogsdrifta. Det kan være skogeier 
selv eller han/hun vil at vi skal gjøre det, sier 
Bergum.

Tiltak som alltid skal vurderes
I tillegg til PEFC-kravet om terrengtransport, 
har Glommen Mjøsen Skog utvidet med kon-
krete føringer til kravpunktet. Blant annet 
skal man unngå å kjøre i småmyrer og for-

sumpet skogsmark, eventuelt utsette drifta til 
marka er frossen. Basveger (utkjøringsvege-
ne) skal planlegges ved bruk av fuktighetskart 
for å unngå blaute partier. Det skal vurderes 
om svake områder må forsterkes med bar el-
ler kavles (legge stokker) og om det må byg-
ges kjørebru over bekker og grøfter. 

Kursing i sporløs kjøring
-Vi er helt avhengig av et godt samarbeid 
med skogsentreprenørene våre, slik at drifte-
ne foregår på en god måte, med minst mulig 
dype kjørespor i terrenget.
 - Mange av våre samarbeidende entrepre-
nører har deltatt på eget kurs som omhand-
ler sporløs kjøring. Dette har vi høstet gode 
erfaringer fra. Målet er at samtlige av våre 
entreprenører i både øst og vest skal kur-
ses i sporløs kjøring i løpet av vinteren, sier  
Bergum. 

Åsnes Grue Våler i Hedmark, Åsnes

Jon G. Kjellgren
E: jgk@glommen.no
M: 974 20 610 

Kjell Ivar Iversen
E: ki@glommen.no
M: 482 70 850  

Tom Vegard Solberg
E: tvs@glommen.no
M: 911 96 175  

Nye Skogbruksledere: 

Kongsvinger: Håkon Husdal, M: 975 06 167, starter 1. november.
Åsnes, Grue: Morten Midtsundstad, M: 917 52 095, starter 1. desember.
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Gartnerhagen bo- og servicesenter - Lillehammer. På nettstedet tenktre.no 
finner du gode eksempler og opplysningsfilmer om kommunale nybygg i 
tre. Filmene er delt på sosiale medier og har fått mye oppmerksomhet.

Interessen for å investere grønt er rekord-
stor. Internasjonalt strømmer investorene til 
selskaper som skal finansiere grønne pro-
sjekter. Økningen i det «grønne obligasjons-
markedet» er på 30% det siste året og er mer 
enn ti-doblet siden 2012. 

Bærekraft er på alles lepper, og næringsliv verden over analy-
serer klimautfordringen og forsøker å finne en grønnere veg 
inn i framtiden. Vi har bare sett starten på hva dette kan gi oss 
i form av innovasjoner og nye produkter. 
 Skogen og skogbruket er kanskje det mest bærekraftige vi 
har, og det å utvikle skogens råvarer inn i en grønnere fram-
tid er kjernen i hvorfor Glommen og Mjøsen nå har fusjonert. 
Vi trenger den tyngde og styrke størrelsen gir både for å bli 
en stemme for Innlandet viktigste ressurs, og for å bygge og 
utvikle den nødvendige kompetanse skogbruket trenger for å 
møte en stadig mer krevende verden.
 For hver kubikkmeter den norske skogen vokser bindes ett 
og et halvt tonn CO2. Tilveksten i Norge er så stor at den nor-
ske skogen er nær å binde halvparten av norske utslipp.
Det er åpenbart viktig å holde skogen i vekst. Landsskogtakse-
ringens tall er tydelige; vi ser nå tegn til at den årlige tilveksten 
og dermed bindingen av CO2 i norske skoger avtar. Årsaken 
er at vi hogger langt mindre enn tilveksten, og at det er store 
arealer med skog som ikke forvaltes aktivt da de ikke er økono-
misk drivverdig. Geografien til Glommen Mjøsen Skog er av 
de mest aktivt forvaltede skogarealene i Norge, og det ønsker 
vi å videreutvikle. Skogskjøtselsprogrammet EDEL er vår opp-
skrift på økt tilvekst og bedret skoghelse. Det skal også bidra til 
fortsatt god lønnsomhet hos våre andelseiere.
 Skog og trær må hogges og nye bygges opp. Treet er rå-
varen inn i flere viktige verdikjeder med høy sysselsetting og 
verdiskaping som bygg, anlegg, papir og papp. Med det grøn-
ne skiftet utvider dette seg. På treforedlingssiden viser Borre-
gaard veg innen bioraffinering. I Glommen Mjøsen Skog tror 
vi bare vi har sett starten på en interessant framtid. 
 Skogens og trærnes store fortrinn er at det binder CO2 både 
når det vokser og når de er avvirket og blitt et produkt. Jo len-
gre levetid det er på disse produktene, jo lengre bindes CO2. 
Vikingskip og seterhus er gode historiefortellere om treets uni-
ke egenskaper og varighet som bruksprodukt. 
 Glommen Mjøsen Skog vil være en sentral aktør i å videre-
utvikle verdikjedene som har treet som fundament. Vi gleder 
oss over treets renessanse som sentral råvare for Norges ut-
vikling og vi vil være en pådriver for å utvikle dets muligheter 
videre.

Gudmund Nordtun
Administrerende direktør 

Vi skal gripe  
mulighetene!

Bidra til å Tenke Tre!
Nyvalgte kommunestyrer kan bidra til det 
grønne skiftet bl.a. ved å kreve at det heretter 
skal bygges med klimavennlige materialer i 
kommunen.

Tenk Tre er et felles initiativ fra skog- og trenæringen i Norge. 
Sammen ønsker vi å vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakam-
pen. FNs Klimapanel har varslet at det haster med å nå målet om 
å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Samtidig er 
det klart at skal målet nås, må skogressursene brukes aktivt. Etter 
høstens valg er det naturlig med en spesiell klimahilsen til nyvalgte 
kommunestyremedlemmer: Husk å Tenke Tre! 

Kommunale planer
Nye barnehager, skoler, omsorgsboliger og flerbrukshaller i kommu-
nene – alt kan bygges i tre. Ved å bruke fornybare materialer reduse-
res klimaavtrykket betraktelig. 
 Kommunestyrene kan påvirke utviklingen i kommunen i klima-
vennlig retning ved å fatte et politisk prinsippvedtak om bærekrafti-
ge bygg. For eksempel kan et slikt vedtak være at det skal framgå av 
anbudsgrunnlaget at bygg i kommunens regi alltid skal vurderes å bli 
bygget i tre.  
 Sitter du i kommunestyret har du en unik mulighet til å bidra til 
å minske kommunens klimaavtrykk ved å få føringer om bærekraftig 
materialbruk og økt trebruk  inn i planverket. Ønsker du mer infor-
masjon om dette og formuleringer, kan du kontakte prosjektleder Be-
rit Sanness i Glommen Mjøsen Skog.

Regionale planer
I høst ga Glommen Mjøsen Skog høringsinnspill til Østfold fylkes-
kommunes forslag til regional plan for klima og energi, etter dialog 
med tillitsvalgte i Skogeierområde Havass. Vi foreslo flere delmål 
som gjelder økt skogproduksjon, mer vekt på miljøvennlig material-
bruk innenfor byggsektoren, samt pekte på at Borregaard og Norske 
Skog Saugbrugs framover kan bli enda viktigere leverandører av tre-
baserte produkter som samfunnet trenger. 

Bransjeprosjektet Tenk Tre Kronikk


