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Leder

Høstmøtet – en mulighet til å påvirke
Den 18. og 19. november samles 140 tillitsvalgte til Glommen Mjøsen Skogs første 
høstmøte på Honne. Høstmøtet er ingen formell arena for beslutning av saker, men 
en viktig arena for å kunne etterleve de demokratiske prosesser som Glommen 
Mjøsen Skog er tuftet på. Her får de tillitsvalgte mulighet til å påvirke de proses-
ser som ender i beslutninger. Denne gangen er hovedsaken den nye strategien til 
Glommen Mjøsen Skog.
 Glommen Mjøsen Skog er et svært robust selskap med 7200 eiere. Inklusive dat-
terselskaper har virksomheten en tømmeromsetning på 3,2 millioner kubikkmeter 
og en omsetning på 2 milliarder kroner. Egenkapitalen er 900 millioner kroner og  
eierandelen i Moelven Industrier på over 40 prosent.
 Involvering fra de tillitsvalgte rundt hva som er riktige veivalg for vårt fusjoner-
te selskap er viktig. Skal vi klarer å oppnå de mål for eierne og for selskapet som vi 
har vedtatt i fusjonsplanen og gjennom det arbeidsutkastet til strategi som ligger til 
diskusjon i høstmøtet, er det svært viktig at vi får tilbakemeldinger på hva som er 
gode målsettinger og verdier for Glommen Mjøsen Skog. 
 De tillitsvalgte kommer fra Dovre og Røros i nord til Halden og Eidsvoll i sør, fra 
Trysil i øst og til Toten i vest. Dette utgjør en stor og tømmertung geografi, som vil 
være den viktigste aktør i utforming av skognæringa i Norge framover. 
 Alle som møter i høstmøtet, møter med en forpliktelse om at de faktisk ikke 
bare representerer seg sjøl, men at de også er budbringere inn til viktige prosesser 
og drar hjem som ambassadører for de innspill og tilbakemeldinger som dukker 
opp i høstmøtet.
 Høstmøtets betydning opplevde vi med all tydelighet i fjor. For et år siden ble 
forslaget til fusjonsplan lagt fram for høstmøtet i begge andelslag, og vi fikk de vik-
tige og riktige korreksjoner som gjorde at vi kunne lande dette i et så å si enstemmig 
årsmøtevedtak i sommer.
 Høstmøtet er også en viktig arena for at vi kan utvikle og pleie kontakter på 
tvers av vest og øst, derfor er den sosiale tiden også viktig å ta vare på gjennom 
denne to dager lange samlingen.
 La oss bruke erfaringene fra vest og erfaringene fra øst og sammen forme løs-
ninger som samler Glommen Mjøsen Skog til å bli best mulig skikket til å oppfylle 
de ambisjonene som vi la inn i tanken om et fusjonert selskap.
 Velkommen til arbeidsomme og hyggelige dager i et sterkt og moderne skog- 
faglig miljø.

Ole Th Holth 
Nestleder i Glommen Mjøsen Skog 

Leder

Markedsbildet
Lys i «tømmertunnelen»  
– om enn noe fram i tid

I Finland skjer det spennende ting som 
kan dreie tømmermarkedet i mer positiv 
retning. Til tross for et krevende tømmer-
marked i nuet, med fulle industrilagre som 
en konsekvens av høy avvirkningstakt, 
fallende ferdigvaremarked og dermed fal-
lende tømmerpriser, ser vi lys i tunnelen i 
framtida.

Finsk industri går svanger med planer om 
utbygging av kapasitet. Nå påvirker ikke 
økt kapasitet i Finland oss direkte, men så 
avgjort indirekte. Finnene har flere store 
satsinger på tegnebrettet, som til sammen 
vil gi et økt forbruk på rundt 20 millioner 
kubikkmeter, hvor det vesentligste er innen 
massevirkeforbrukende industri. Selv om 
bare halvparten av prosjektene blir en re-
alitet, vil det utgjøre et vesentlig volum 
som påvirker hele det nordiske tømmer- 
markedet. 

Finnenes framtidsvyer viser en stor tro på 
trefiber som etterspurt produkt verden 
over. De to største, og kanskje mest rele-
vante prosjektene, er det treforedlingsgi-
ganten Metsä Fibre og Finnpulp som står 
for. De planlegger en økt kapasitet på til 
sammen ti millioner kubikkmeter, fordelt 
på hver sin fabrikk. 

Selv om finnene har ambisjon om økt av-
virkning innenlands, er de nødt til å skaf-
fe til veie vesentlige deler av volumet via 
import, hvis investeringsbeslutningen blir 
positiv. Og det vil forundre oss om ikke 
Nord-Sverige ligger inne som aktuell forsy-
ningsgeografi. Når finsk industri begynner 
å kjøpe mer tømmer i Sverige, vil det endre 
dagens tømmerstrømmer. Svensk industri 
blir da nødt til å sikre sine volumer sørover 
og vestover i Skandinavia. Norge og spesi-
elt Østlandet vil så avgjort fortsatt være en 
viktig forsyningsgeografi for så vel svensk 
som norsk industri. 

Vi ser framover mot positive industri- 
beslutninger i Finland, som kan være med 
å sikre stabilitet i avsetning og prisnivå for 
norsk massevirke i framtida.

Markedssjef  
Håkon Bakken

Tømmermarkedet
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Smånytt

Suksess for kurs for nye skogeiere
- Jeg tror det å samle ferske og kommende skogeiere på et eget 
kurs gjør at deltakerne tør å spørre om det de egentlig lurer på, 
sier organisasjonskonsulent Ivar Stuve i Glommen Mjøsen Skog. 

Glommen Mjøsen Skog har sydd sammen et kursopplegg som ble rullet ut for nye skog- 
eiere i Østfold i oktober. Til sammen 50 kvinner og menn deltok. Alle med mye av de samme  
utfordringene: 
- De fleste av dem har små barn, full jobb ved siden av, ja attpåtil pendlerjobb. Opp i alt dette 
skal de finne ut av hvordan få skogen på stell og ta forvalteransvaret på alvor, sier Stuve. 
- Deltakerne var nysgjerrige og entusiastiske. Noen har kjøpt skog og noen har arvet. Vi bruke 
litt tid på å drodle rundt hvilke målsettinger de har med skogen sin. Det som gikk igjen var at 
de var opptatt av hva dette forvalteransvaret innebærer og allerede nå sørge for at neste gene-
rasjon får et godt utgangspunkt, sier Stuve.
 Han tror det å treffes på denne måten, gjør at deltakerne opplever at det er mange som 
sitter med de samme spørsmålene og utfordringene som dem selv. 
- De oppdager at de ikke er alene om dette. Vi hadde også med skogbruksledere fra Glommen 
Mjøsen Skog for å knytte verdifull kontakt begge veier, sier Stuve. 
 Kurset inneholder også en utedag i skogen som gjennomføres seinere i høst eller til våren. 
Da får deltakerne se teori gjennomført i praksis. 
- Det er for å bli tryggere på de faglige begrepene. For eksempel; hva er nok planter? Det er 
lettere å faktisk se det på et plantefelt, enn å bare høre at «det skal være 225 pr dekar», forklarer 
Stuve. 
 Kurs for nye og kommende skogeiere vil være et opplegg som blir en del av satsingsomr det 
for organisasjonsavdelingen i Glommen Mjøsen Skog framover. 
- Styret er opptatt av at vi har et godt opplegg for kommende og nye andelseiere, og det vil 
komme tilbud om dette flere steder neste år, sier Stuve. 

Oppmerksomme deltagere følger med på tema om markberedningens positive effekt mot sultne 
snutebiller.

Skal prøve 74 tonns 
tømmervogntog
Transportkostnadene for skogeier med å få 
tømmeret ut av skogen vil reduseres med 
tyngre vogntog. Statens vegvesen forbereder 
nå en prøveordning med tømmervogntog på 
74 tonn. 
 Dagens maksvekt for tømmervogntog  
er 60 tonn i Norge. Prøvordningen skal gjen-
nomføres i Midt-Hedmark, Trysil, Solør og 
Kongsvingerregionen.
 - Glommen Mjøsen Skog har vært sen-
tral i å få prosjektet realisert, sier nærings-
politisk sjef Gunnar A. Gundersen. 
 Oppstart for prosjektet er trolig mot slut-
ten av 2020. 

Skal lage skogbruksplaner for 900.000 dekar
Glommen Mjøsen Skog er valgt som leverandør av nye skogbruksplaner i Aurskog-Høland, 
Fet og Sørum.
-Vi er stolte og glade for oppdraget, sier prosjektleder Rune Glæserud. 
Areal- og ressursavdelingen i Glommen Mjøsen Skog skal gjøre jobben, og den er ikke  
liten; det skal lages skogbruksplan for 800 skogeiendommer med et produktivt skogareal på 
til sammen 900.000 dekar. Oppdaterte skogbruksplaner er alfa og omega for å gjøre de rette 
tiltakene i skogen til rett tid. 

Samlet på Stavsmartn
Glommen Mjøsen Skog var for første gang 
som nytt selskap samlet på stand på Stavs-
martn på Tretten i Gudbrandsdalen 18.–20. 
oktober. 
 Dette er en av de største møteplassene 
for bønder og skogeiere i Sør-Gudbrands-
dalen og Lillehammer-området. 
- Mange skoginteresserte tok turen inn-
om standen. Der kunne de prate med både 
skogsjef og direktøren, samt ete flesk og 
drikke bålkaffe, sier plassansvarlig Terje 
Hammer. 
 Glommen Mjøsen Skog ønsker å være til 
stede på ulike arrangementer i geografien. I 
august var det det storstand på Jakt- og Fiske- 
dagene på Elverum. 
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Kurs

Grøfterensk av tidligere grøft. Grøftemassa er lagt ut i mindre hauger på 
begge sider av grøfta og fungerer som gode planteplasser.

Del av grøft som ikke er rensket, dette for å redusere hastigheten på  
vannet i grøfta og unngå erosjon.

Grøfting  
– gir økt skogproduksjon, 
men forsømmes i dag
Grøfting er et av de viktigste 
hjelpetiltakene vi kan utføre i 
skogbruket for å sikre en høy 
skogproduksjon. Dessverre er 
grøfteaktiviteten i Innlandet 
for lav, sammenlignet med på 
1930-tallet, da det ble grøftet 
dobbelt så mye som i dag. Da 
ble i tillegg grøftene stort sett 
gravd for hånd. 

TEKST: SVERRE HOLM, fagsjef

Restaurere gamle grøfter
Nygrøfting av myr er ikke tillatt. Grøfting i 
dag vil derfor i hovedsak være å renske og 
åpne opp gjengrodde avskjæringsgrøfter fra 
tidligere. I tillegg er det behov for noe ny-
grøfting på fastmark, som fortsatt er tillatt, 
men systematisk nygrøfting av fastmark er 
antakelig ikke lønnsomt og også miljømessig 
tvilsomt.

Prosjekt skal få opp aktiviteten
For å øke grøfteaktivteten har Glommen 
Mjøsen Skog, sammen med representanter 
for de andre næringsaktørene i Innlands-
skogbruket, tatt initiativ til et prosjekt for 
å utarbeide en ny norm for skogsgrøfting. I 
tillegg kan noe av den grøftinga som utføres 
i dag, med fordel gjøres på en bedre og mer 
skånsom måte. Prosjektledelsen er ivaretatt 
av Skogkurs, ved Bjørn Helge Bjørnstad.
Normen var ferdig utviklet i april i år.

Oppæring av entreprenører og skog-
bruksledere
En naturlig oppfølging av prosjektet er kurs 
for entreprenører, skogbruksledere og an-
dre representanter fra skognæringa. Det 
første kurset ble arrangert på Elverum 22. 
oktober. Her deltok entreprenører i oppdrag 
for Glommen Mjøsen Skog i Elverum og  
Hamar-området, i tillegg til lokale skog-
bruksledere og skogkulturansvarlige. 

Viste hva som er lov og ikke lov
Terje Hammer, skogbruksleder i Elverum, 

hadde sammen med Bjørn Helge Bjørnstad 
funnet frem til en hogstflate som var ferdig 
grøftet. Her var det eksempler på tiltak som 
var både riktig og feil. Grøftene var gravd 
med profilskuffe, som er et krav hos oss i 
Glommen Mjøsen Skog. Noen av grøftene 
ledet direkte ut i en større bekk, det skal 
de ikke gjøre. Utformingen av infiltrasjons- 
soner mellom grøfta og bekken ble livlig dis-
kutert. Infiltrasjonssoner og det å holde lav 
nok hastighet på vannet i grøfta for å unngå 
erosjon, er antakelig de delene av grøftingen 
vi må jobbe mer med og som vil ha størst 
fokus framover.

Alle skal tilbys kurs
Glommen Mjøsen Skog vil i løpet av 2020 
tilby kurs i grøfting for alle medlemmer,  
entreprenører og ansatte.

Foto: Bjørn H
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