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LEDER

Å være synlig
Hvis vi skal tolke tall bokstavelig, så driver skognæringen med
noe bare tre prosent sikkert vet hva er. 97 prosent av Norges
befolkning driver med helt andre ting enn jord- og skogbruk, og
vet stort sett svært lite om vår virksomhet. Det kan likevel se ut
til at dette tallet er økende, og at stadig flere får et mer bevisst
forhold til skog.

I år som i fjor har det vært et aktivt medieår for Glommen
Mjøsen Skog. NRK Dagsnytt, TV2 Nyhetskanalen, Nationen,
Finansavisen, regionale og lokale aviser har vært arena for
oppslag, uttalelser og debatt fra vår side. Det kreves grundig
arbeid og oppfølging for å være relevant, spesielt når 97 prosent
av mottakerne ikke har forutsetning for å forstå og se våre
utfordringer og muligheter.
Glommen Mjøsen Skogs innsats for å rekruttere norsk ungdom
og tilby dem en jobb i vårplantingen skapte bred nasjonal
oppmerksomhet, både blant toneangivende politikere og i
pressen. Det gjør oss synlig, både som næring, men også som
samfunnsaktør - hvordan skape arbeidsplasser for framtiden.
Vår synlighet handler derfor om mer enn å «brande» navnet
og skape mersalg. Hver gang vi er til stede i media, sender
inn kronikker, snakker til allmennheten eller henger opp
informasjonsplakater i populære turområder har vi en mulighet
til å fortelle vår historie og vise skogbrukets relevans i en grønn
framtid til de tidligere nevnte 97 prosentene.
Dette er ikke en oppgave som kun faller på Glommen Mjøsen
Skog. Vår næring er liten og alle aktørene som opererer i dette
landskapet kan vel ikke få nok gjensidig drahjelp av hverandre.
Hver gang skogbruk og skogens rolle omtales, om det nord,
sør, vest eller midt i landet, så bygges vår relevans opp mot nye
målgrupper.
La 2022 bli året hvor vi hører, leser og ser enda mer av treets
muligheter for verdiskaping og omstilling fra svart energi til
grønn.

Gudmund Nordtun
adm.dir.
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Det dreier seg for eksempel om skog og klima, skog som
viktig arena for fritidssysler og skog som en grønn løsning på
flere av våre framtidige utfordringer. Det er der vi skal inn og
fortelle vår historie, og vi oppfatter at en del av vår oppgave i
Glommen Mjøsen Skog handler om det å være synlig og å være
relevant.

Grunnlag for fortsatt høy
hogstinteresse i 2022
AV MARKEDSSJEF HÅKON BAKKEN

Etter årets ti første måneder er det avvirket drøyt 9,6 millioner
kubikkmeter industrivirke i Norge. Det er nesten 1 million
kubikkmeter mer enn samme periode i fjor. Med god fart i årets
to siste måneder kan vi slå volumrekorden i nyere tid fra 2019
hvor det ble avvirket 11,2 millioner kubikkmeter.
Aktiviteten i skogen viser høy hogstinteresse når prisbildet
oppfattes som gunstig og det samtidig er god avsetning av alle
sortimenter.
Trelastmarkedet har fallende trend, men fortsatt er det høyt
prisnivå. Etterspørsel av sagtømmer ser ut til å holde seg så
funksjonen av tilbud og etterspørsel i markedet vil avgjøre
prisnivået til vinteren. Det er ingen grunn til å frykte stort prisfall
på sagtømmer slik vi vurderer markedet.
Etterspørselen av massevirke er forholdsvis god selv om enkelte
industrier har store lagre. Fallende lagernivåer av massevirke i
Sverige er positivt for skogbruket, men det er ingen mangel på
massevirke i nuet. Så får også treforedlingsindustrien godt påfyll
av flis fra sagbrukene som går på høy takt, og som konkurrerer
med massevirke i industriens råvareforsyning. Volumbalansene
er oversiktlige i massevirkemarkedet og de vil avgjøre prisbildet
inn i neste år.
Det er så avgjort grunnlag for høyt avvirkningsnivå også i 2022.

Godt å treffes igjen
– nå i Nord-Østerdal
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i bruk i 2020 og samme år investerte vi i
elektrisk minilaster til foring i fjøset.

Lokalt råstoff til biovarme
Østerdøler og gudbrandsdøler Embret Rønning kjører fram mellom 20 og
har for tredje gang funnet 30 lass fjellbjørk som blir fliset på gården,
sammen i godt skogfellesskap. går rett inn i flisbingen og videre inn i
flisfyringsanlegget. Ole Anders Mælan i
Denne gangen var gjenvisit- Alvdal Biovarme var på plass med lastebilten lagt til Nord-Østerdal og montert flishugger og demonstrerte hvor
to innholdsrike og hyggelige effektivt denne jobben blir gjort.
dager i Vingelen og Tolga. Norsk ost i verdensklasse
- Vi gleder oss til igjen å få diskutere
skogfaget sammen med gode skogsvenner
i Glommen Mjøsen Skogs nordlige område,
sa områdeleder Per Herman Hansæl da han
ønsket velkommen.

Ku, solcelle og flisfyring
De tillitsvalgte viste at de tar vertskapsrollen på alvor. Skogeier og gardbruker
Embret Rønning tok imot på slektsgården
Rønningen med nybakte boller og bålkaffe. Rønningen har røtter tilbake fra
før 1500-tallet og er i dag et mjølkebruk i
kombinasjon med skog, vesentlig furu og
bjørk. De siste årene er det gjort betydelige
investeringer i driftsbygninger, flisfyring- og
solstrømanlegg.
- I 2016 stod det nye heltrefjøset og flisfyringsanlegget ferdig. En investering på 8
millioner kroner. Solstrømanlegget ble tatt

Programmet viste muligheter og bredde i
det lokale næringsgrunnlaget. Turen gikk
videre til Vingelens berømte Eggen Gårdsysteri som har høstet mange priser og
utmerkelser for sine oster. Spesielt ostene
«Fjellblå» og «Fjellgo» har gjort det godt
både hjemme og internasjonalt. Da vi var
på besøk, var nettopp oste-NM avholdt og
oste-VM i Spania stod for døren.
- Norsk ost er verdensklasse, og det er
svært høyt nivå i oste-NM. Vi tok to gull i NM
- det er stor stas!
Samtlige i turfølget hadde med seg velfylte
og godt luktende poser med prisbelønte
oster etter besøket i gårdsbutikken.

Til skogs for å diskutere
skjøtsel
Arrangementets andre dag ble viet
skogbruket. Under vandringen i skogen til
Per Hermann ble det diskusjoner om stell
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av skog, ungskogpleie, tynning, gjødsling
og ellers alt mellom rota og trekrona.
Glommen Mjøsen Skogs skogbruksledere
og skogbrukssjefene Per Ekre og Torje Børke
i Nord-Gudbrandsdal deltok med kunnskap
og erfaring.
Første stopp var et forynget furufelt.
Skogen ligger i et av Nord-Europas største
kvartærgeologiske område med grus og
silt etter isbresjøer og som har status som
Landskapsvernområde.
- Furua er på god vei, men det tar tid, i
tillegg har vi noen utfordringer med beiteskader både fra hjort og elg, supplerte
skogbruksleder Atle Kalbækken.
Neste stopp på skogvandringen var et
furubestand som ble gjødslet i våres. Per
Hermann fortalte at han, når tiden er inne,
kommer til å utføre hogsten selv.
- Jeg ble i sin tid frarådet å investere i
hogstmaskin. Rådet var velment og kom fra
skogbruksleder Erling Birger Semmingsen,
men jeg fulgte det ikke, sa han spøkefullt.
Tillitsvalgte hadde fyrt opp grillen etter
endt skogvandring og det ble servert lokalproduserte burgere med tilbehør, før siste
stopp på den lokale foredlingsbedriften
Alvdalsstolpen AS.
De mange gode tilbakemeldingene på fagprogrammet ble oppsummert av Terje Hoff
fra Nord-Gudbrandsdal:
- Disse treffene er viktig for oss. Både skogfaglige diskusjoner og den sosiale rammen
blir satt pris på. Et flott arrangement - veldig
hyggelig!
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NYHETSRUNDEN

Medieåret 2021
Vi legger bak oss nok et aktivt medieår. En rekke kronikker er tatt inn av nasjonale og lokale redaksjoner.
I tillegg kommer intervjuer og presseoppslag. Spesielt
ble Glommen Mjøsen Skogs innsats for å rekruttere
norske ungdommer til vårplantingen lagt merke til.
Politikerdebatten om skog foran årets Stortingsvalg
var også en sak som lokalpressen slo opp og som har
generert mange visninger på vår YouTube-kanal.

