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Mjøsen Skogs siste styre? 

Les om årsmøtet på    Side 2-4
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Etter Mjøsen Skogs årsmøte den 24. april består styret 2019-2020 av følgende personer: 
F.v. Asbjørn Bjørnstad, Anders Flugsrud, Rune Glæserud, Sigrid Bergseng, Terje Uggen 
(styreleder), Siv Sviland Høye (nestleder) og Ole Randin Klokkerengen. Resultatet av 
fusjonsprosessen avgjør om dette blir Mjøsen Skogs siste styre.
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Leder

Når dette nummeret av Mjøsnytt leses, 
har styrene i begge selskap etter planen 
behandlet den endelige fusjonsplanen og 
de ekstraordinære andelseiermøtene er i 
gang. Ekstraordinære årsmøter i Mjøsen 
Skog og Glommen Skog holdes den 18. 
juni.

Vi er ikke tvunget til å ta strukturelle grep nå. Mjøsen Skog 
går godt, vi har godt omdømme, det er gode tider og vi holder 
enn så lenge skansene selv om de siste årenes volumvekst har 
stoppet opp for vår del, mens AT Skog, Viken, Glommen, SB 
Skog og Nortømmer alle hadde økning på mellom 5 % og 13 %. 
Strukturendringer både på kjøper- og selgerside i vår bransje, 
den sterkt tiltakende og aggressive konkurransesituasjonen og 
stadig mer omfattende og kostbare prosesser for videreutvik-
ling av IT-løsninger, administrative og kommersielle systemer 
og stadig behov for styrking av egen kompetanse, aktualiserer 
sterkt å ta grep nå.

Jeg er overbevist om at våre andelseiere vil være best tjent med 
at fusjonsprosessen faller på plass. Selv om det går godt nå, 
vet vi ikke om statusen er like sterk om tre år, fem år, om 10 
år. Konjunkturene vil endre seg, det kan vi være sikre på, og 
konkurransen vil bare bli tøffere. Vi må ta grep nå og ruste oss 
for å stå oss godt i den konkurransen.

Jeg oppfordrer våre andelseiere til å resonere rundt det å tro el-
ler ikke tro på at størrelse og robust løfteevne har betydning for 
vår framtidsposisjon og utviklingsmuligheter til beste for oss 
selv og våre etterkommere. Dette blir ikke en avstemning for å 
enten ta et strukturelt grep eller å beholde Mjøsen Skog slik vi 
kjenner det i dag. Det er vanskelig å se for seg at Mjøsen Skog 
vil kunne hevde seg godt i konkurransen framover uten at vi 
uansett må gjøre betydelige endringer. Etter min vurdering er 
det vesentlig større forutsetninger for å lykkes godt gjennom 
den robustheten vi får sammen med Glommen.

Terje Uggen
styreleder

Leder

Markedsbildet
Sagtømmer
Høy produksjon i skogen gjør at vi for tiden har stort bilveislager. 
Sagbrukene har bra med tømmer, så prisene forventes å gå ned etter 
ferien. Etter nyttår har sagtømmerprisene i Sør-Sverige gått ned med 
i størrelsesorden 25 kr/m3.

Trelast
Trelastproduksjonen er høy, og lagrene er fulle. Vi ser en tydelig ned-
bremsing av etterspørselen i markedet. En svak byggkonjunktur og 
lav vekst i det kinesiske markedet har påvirket det globale markedet 
negativt.

Massevirke
En stabil lagersituasjon gjør at etterspørselen etter massevirke er noe 
lavere enn tidligere. Vi ser ingen nedgang i markedet, men derimot 
en stabil langsiktig etterspørsel. Vi forventer derfor en roligere peri-
ode i massevirkemarkedet med stabile priser.

Stefan Mattsson
Virkessjef

Fusjonen med Glommen  
er rett for Mjøsen
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Marked

Redaksjonen avsluttet 02.05.2019

Heier på Hunton
Hunton har hentet hjem tidligere produksjon fra 
utlandet og åpnet ny fabrikk for produksjon av 
trefiberisolasjon på Gjøvik. 

Dette er en gledelig satsing 
på foredling av kortreist 
råstoff fra skogen som vi 
naturligvis heier på. Her 
snakker vi om klimavennlig 
trefiberisolasjon som kan 
brukes både i rehabilitering 
og nybygg.

Sammen med Hunton har vi 
laget en film om det grønne 
kretsløpet fra skog til bygg. 
Les mer om Hunton og se 
link til filmen på: mjosen.no
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Glimt fra generaldebatten

Einar Stuve, Biri, åpnet generaldebatten og 
argumenterte for fusjonen. Han viste til økt 
konkurranse og mente at uten fusjon blir 
Mjøsen liggende igjen som den smale stripen 
mellom to store aktører. - Samvirkeprinsippe-
ne kan ivaretas uten lik pris i hele området. 
EDEL-satsingen har vist nytten av samarbei-
det. Men selv om vi fusjonerer må vi fortsatt 
ha et sterkt Skogeierforbund, sa Stuve.

Gaute Nøkleholm, Romedal og Stange al-
menninger, støttet fusjonen og advarte mot 
for mye følelser i debatten. Han mente in-
dustrien vil gi mer til en stor leverandør som 
man er redd for å miste, enn til en liten, og at 
det å være en del av den østre løsningen vil 
gi både nærhet og leveringssikkerhet. Nøkle-
holm ba styret ordne opp slik at de som mø-
ter på det ekstraordinære årsmøtet i Mjøsen 
Skog for sin valgkrets ikke stiller med bundet 
mandat.

Jon Grunde Roland, Fåberg, opplyste at skepsis 
til fusjon fra hans område er begrunnet med at 
Mjøsen er stort nok til å kunne drives effektivt. 
– Alternativet til fusjon må beskrives på en ryd-
dig og god måte og komme fram på andelseier-
møtene, sa Roland, som mente stemningen for 
fusjon trolig er vesentlig bedre enn da det første 
fusjonsforslaget ble lagt fram. Roland tok også 
opp behovet for effektivisering av virksomheten.

Johan Enger, Fåberg, reiste en viktig nærings-
politisk sak. Han var bekymret for situasjonen 
til Norske Skog Saugbrugs, som har klaget på 
avslag på CO2-kompensasjon, og ba om at det 
jobbes overfor alle fire regjeringspartier for å 
unngå nedleggelser. Enger var også bekymret 
for splittelse i skogeiersamvirket. - Det er mulig 
både SB Skog og Glommen Skog AS har kom-
met for å bli, men andelslagene må snakke 
sammen og samle innsatsen på det næringspo-
litiske området, jf. behovet til Saugbrugs, Bio-
økonomisenteret og Det grønne skiftet, sa Enger.

Anders Gustav Bjørnsen, Vågå, opplyste at 
i hans område er man skeptisk til et fusjons-
framlegg som ikke peker på negative sider og 
heller ikke de helt store fordelene. Han så for-
delen ved å være stor for å selge store kvanta 
til Sverige og mente også at opinionstrykket 
mot aktivt skogbruk blir lettere i et stort an-
delslag. Vågå ligger i utkanten – også om det 
ikke blir fusjon.

Jon Grande Dahl, Brøttum, hadde ikke kon-
kludert mht fusjon og stilte spørsmål ved hva 
som skjer dersom saken ikke går gjennom i 
årsmøtet eller pga Konkurransetilsynet. Han 
kritiserte mangel på alternativ plan og men-
te styret må ha tiltro til eget selskap i stedet 
for å signalisere at det blir kroken på døra 
om det ikke blir fusjon. Dahl minnet om at 
Mjøsen har omstilt seg før. Han tok også opp 
brevet som var sendt årsmøtedelegatene ved-
rørende frikjøpet av Terje Uggen for å påta 
seg styreledervervet i det fusjonerte selskapet.
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Generaldebatten under årsmøtet i Mjøsen Skog den 24. april ble dominert av planene om å fusjonere 
med Glommen Skog. De fleste innleggene støttet fusjonen.

Også Kristian Pandum, Vang, og Harald 
Opsahl, Eidsvoll og Feiring, uttrykte støtte 
til fusjonen i generaldebatten. Det samme 
gjorde Lars Ligaarden, Gjøvik, som mente 
det var vanskelig å se for seg at Mjøsen kan 

fortsette som før uten fusjon med Glommen. 
Flere delegater kritiserte at Viken har sendt 
ut brev til skogeiere i Mjøsen Skogs område. 
Både Jon Grunde Roland, Fåberg, og Lars Li-
gaarden, Gjøvik, tok opp behovet for struk-

turendringer i lokalorganisasjonen og opp-
fordret skogeierlag til å slå seg sammen der 
det er hensiktsmessig for å styrke den lokale 
aktiviteten.
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Styreleder Olav Veum i Nor-
ges Skogeierforbund viste til at 
regjeringen sier at det skal tas 
sikte på økt avvirkning og at 
skogvernet ikke skal skade skog-
produksjonen. – Opposisjonen 
sier det samme. Den generelle 
kunnskapen om skogbruk er 
imidlertid lav. På spørsmålet 
om vi driver med avskoging eller 
ikke i Norge svarer mange «vet 
ikke». Derfor har vi tatt initi-
ativet til holdningskampanjen 
«Tenk Tre», sa Veum.

Styreleder Ole Th Holth i 
Glommen Skog hilste fra Glom-
men Skog. Han understreket sin 
tro på fusjonen og mente proses-
sen hadde vært lærerik. Selska-
pene har de samme utfordrin-
gene og de samme forventingene 
til hva andelslaget skal stå for. 
Holth understreket at det fusjo-
nert selskapet skal ta godt vare 
på medlemsorganisasjonen i hele 
selskapet. Han var helt overbevist 
om at utfordringene løses bedre 
sammen, selv om Glommen også 
vil klare seg bra aleine.

Nestleder Erland Lundby i Vi-
ken Skog hilste fra Viken Skog. 
Han understreket at skogeier-
samvirket må stå sammen og 
snakke med én stemme – ikke 
minst nå når det er medvind 
for næringen pga skogens rolle 
i klimasammenheng. Lundby 
begrunnet Vikens brev til en del 
skogeiere innenfor Mjøsens om-
råde med at fusjonsdokumentet 
sier at Østfold og Akershus vest 
for Oslo er del av det nye områ-
det. Lundby pekte på at dette er 
Vikens område.

Konst. adm. dir. Johannes 
Bergum minnet om at Mjøsen 
Skog kun kjøper tømmer innen-
for sitt område, som dekker 20 
kommuner. Likefullt har Mjøsen 
Skog økt tømmeromsetningen 
jevnt de siste fem årene i dette 
området. - Vi økte markedsan-
delen i vårt område i 2018 og 
har hatt rekordavvirkning 1. 
kvartal i år. Tallene for hele 
Oppland viser også at vi økte 
markedsandelen 1. kvartal i år 
sammenliknet med 1. kvartal i 
2018, sa Bergum.
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Ekstraordinære andelseiermøter i juni
Fusjonssaken behandles på ekstraordinære andelseiermøter i valgkretsene om kvelden i perioden 3.-13. 
juni. Detaljer om tid og sted finner du under møtekalenderen på mjosen.no. Møtene varsles på SMS, og 
fusjonsplanen sendes i posten 20. mai.

Flere innlegg fra årsmøtet

 Lesja og Dovre Mandag 3. juni 19.30 Joratunet

 Skjåk 
Tirsdag 4. juni 19.00 Fossberg, Lom

 Lom   

 Vågå 
Onsdag 5. juni 19.00 Vågå Hotell

 Sel og Heidal   

 Fron Onsdag 12. juni 19.30 Peer Gynt Hotel & Spiseri AS

 Ringebu-Fåvang Torsdag 13. juni 19.00 Tunet Kro, Fåvang

 Øyer-Tretten 

 Gausdal Onsdag 12. juni 19.00 Hunderfossen Hotell og Resort 

 Fåberg   

 

 Biri Onsdag 5. juni 19.00 Honne Hotell og Konf.senter

 Gjøvik Torsdag 6. juni 19.00 Tabor i Snertingdal 

 Østre Toten 
Tirsdag 11. juni 19.00 Toten Hotell Sillongen

 Vestre Toten   

 Brøttum Torsdag 6. juni 19.00 Brøtheim

 Ringsaker 
Tirsdag 11. juni 19.00 Veldrom

 Furnes   

 Vang 
Tirsdag  4. juni 19.00 Blæstad, Låven

 Løten   

 Stange Torsdag 13. juni 19.00 Egerom

 Eidsvoll og Feiring Tirsdag 4. juni 19.00 Fløygir

 Valgkrets Dato Kl.  Sted  Valgkrets Dato  Kl. Sted


