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  2013 2014 2015 2016 2017

Antall andelseiere 3 755 3 744 3 712  3693 3688

Omsetning i mill. kroner 499 563 569 634  697

Omsetning i 1 000 m³ 922 1 023 1 051  1 166 1 192

Antall leverandører 1 398 1 290 1 182 1291 1 308

Omsetning pr. leverandør i m³ 659 793 889 903  911

Gj.pris alt salgsvirke kr/m³ 306 346 328 327  348

Tømmerdrifter i 1 000 m³ 660 758 787 863  895

Levert brenselsfl is i 1 000 m³ løst 184 161 176 185  179

Utført planting, mill. stk 2,9 3 3,1 4,2  4,1

Solgte planter, mill. stk 3,7 4,1 4 5,2  4,9

Ungskogpleie, da 8 467 11 835 15 127 16 858  12 910

Antall skogbruksplaner 560 178 1 040 313 613

Taksert areal i 1 000 da 562 912 735 1 010 1 701

Antall Allma-abonnenter 830 1030 1416 1448 1 698

Antall ansatte 52 55 52 59  61

 - herav funksjonærer 50 53 50 57  59

 - herav skogsarbeidere 2 2 2 2  2

HOVEDTALL

Forsidefoto: 
20.000 trær ble felt per virkedag i 2017 i Mjøsen Skogs område. Her ei tømmerlunne fra drift på Lillehammer. 
FOTO: SILJE LUDVIGSEN
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Innhold

• Mjøsen Skog SA eies av 3688 andelseiere og er eiernes eget redskap for omsetning, tjenester, 
 næringspolitikk og eierengasjement i verdikjeden.

• Andelslagets virksomhet omfatter Eidsvoll kommune i Akershus, videre Stange, Løten, Hamar 
 og Ringsaker i Hedmark, samt Toten-kommunene, Gjøvik og hele Gudbrandsdalen i Oppland.

• Mjøsen Skog driver tømmeromsetning hovedsakelig fra egne andelseiere til industrikunder i 
 Sør-Øst-Norge og Sverige.

• I samarbeid med ca. 25 skogsentreprenører og innleid arbeidskraft driver Mjøsen Skog en 
 omfattende virksomhet innen skogsdrifter og skogkultur.

• Mjøsen Skog utfører skogtakster, miljøregistrering i skog og verditakster for både andelseiere 
 og andre oppdragsgivere.

• Mjøsen Skog er sertifi sert etter både miljø- og kvalitetsstandarder i ISO-systemet. Norsk PEFC 
 Skogstandard (tidligere kalt Levende Skog-Standarden) ligger inne som krav til skog-
 behandlingen, og Mjøsen Skog er derfor berettiget til å bruke PEFC-logoen. Bedriften er også 
 FSC®FM gruppesertifi sert (FSC-C103851) gjennom Soil Association Certifi cation Ltd.

• Mjøsen Skog er andelseiernes talerør i næringspolitiske saker og holder løpende kontakt med 
 det politiske miljø, myndigheter og nyhetsmedier.

• Mjøsen Skog har et omfattende eierengasjement i skognæringens verdikjede med betydelige 
 eierposter bl.a. i Moelven Industrier ASA.

Mjøsen Skog SA



 

1. Erik A. Dahl gikk av med pensjonen ved årsskiftet etter nær 
elleve år som administrerende direktør for Mjøsen Skog. Styret 
takker for den betydelige innsatsen han har lagt ned i Mjøsen 
Skog som daglig leder. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

2. Steffen Skolseg (t.v) ble ansatt som ny administrerende direktør 
i Mjøsen Skog etter en grundig prosess i første halvår. Her 
sammen med styreleder Terje Uggen (t.h). Skolseg kommer fra 
tilsvarende stilling i Strand Unikorn og startet i Mjøsen Skog 

 1. januar 2018. FOTO: BERIT SANNESS

3. Stempling av sagtømmer. Det siste året har Mjøsen Skog deltatt 
i et prosjekt for å se på muligheten til å forenkle de norske 
målereglene for sagtømmer av gran. Testingen fortsetter i 2018. 
FOTO: SILJE LUDVIGSEN

4. Mjøsen Skogs styre 2017-2018: Foran f.v. Kent Ove Moren, 
 Asbjørn Bjørnstad, Lisbet Rustad, Terje Uggen (leder) Rune 
 Glæserud, Siv Sviland Høye (nestleder) og Ole Randin 
 Klokkerengen. FOTO: BERIT SANNESS
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Innledning
Mjøsen Skog er et samvirkeforetak eid av 3688 an-
delseiere fra Eidsvoll i sør til Lesja i nord.

Mjøsen Skog omsatte nær 1,2 mill. kbm tømmer i 2017. 
Det er det høyeste kvantum som er omsatt gjennom 
Mjøsen Skog noensinne. For fjerde år på rad ble det satt 
rekord for tømmeromsetningen gjennom bedriften.

I alt solgte norske skogeiere 10,6 mill. kbm tømmer til 
industrikunder i 2017. Dette er det nest høyeste kvan-
tum som er omsatt siden 1920-tallet, ifølge tall fra 
Landbruksdirektoratet.

Investeringene i ny skog er fortsatt på et høyt nivå. 
Mjøsen Skog har satt seg som mål å være drivkraft for 
at skogeierne som benytter våre tjenester får hjelp til å 
produsere og utnytte skogressursene på egen eiendom 
optimalt. Styret er tilfreds med at utviklingen i 2017 vi-
ser en aktiv holdning hos skogeierne både når det gjel-
der hogst og investeringer i ny skog.

Samarbeidet med Glommen materialiserer seg på fl ere 
områder. Innføringen av «presisjonsskogbruket» er 
et eksempel på dette. Gjennom tiltaket er målet enda 
større aktivitet på skogkultur. Målet er at det i begge an-
delslagenes områder legges til rette for økt kompetanse 
og derigjennom bedre rådgivning hva gjelder gode lønn-
somme investeringer i skogen.

På det næringspolitiske området fortsetter presset på 
råderetten. Naturtypekartleggingens manglende et-
terprøvbarhet, manglende oppfølging av Stortingets 
rovdyrforlik og mangelfull involvering av grunneierne i 
kommunale prosesser for å kartlegge og verdsette fri-
luftsområder er eksempler på hvordan grunneierretten 
er under press.

Arbeidet for å forbedre rammebetingelsene for skog- og 
trenæringen har fortsatt i 2017. Det fi nnes lyspunkter 
i form av satsing på trebruk, fjerning av maskinskatt og 
en Nasjonal Transportplan med viktige elementer for 
vår sektor. Styret er imidlertid sterkt kritisk til at regje-
ringen ikke har utredet og tilrettelagt for en skattekre-
dittordning for skogeiere som investerer i skogindustri, 
slik regjeringserklæringen la opp til. Skogeiersamvirket 
har jobbet aktivt for å få til skattekredittordningen, og 
Stortinget ba regjeringen utrede saken da Skogmeldin-
gen ble behandlet i januar 2017. Finansdepartementet 
har allikevel ikke utredet ordningen, men derimot par-
kert saken ved enkelt å anta at en slik ordning vil komme 
i strid med EØS-reglene.

For å følge opp Stortingets behandling av Skogmeldin-
gen i januar 2017, er det helt nødvendig at regjeringen 
prioriterer næringsspesifi kke tiltak for skog- og trenæ-
ringen. Dette skjedde dessverre ikke i 2017.

En viktig sak for styret i 2017 har vært å ansette ny 
administrerende direktør i Mjøsen Skog, ettersom Erik A. 
Dahl, i tråd med sin arbeidsavtale, skulle gå av med pen-
sjon ved utgangen av året. Første halvår gjennomførte 
styret en grundig prosess og ansatte deretter Steffen 
Skolseg i stillingen som ny administrerende direktør i 

Mjøsen Skog fra 1. januar 2018. Styret er veldig godt 
fornøyd med at Steffen Skolseg takket ja til stillingen og 
ser fram til å trekke veksler på hans lederkompetanse.

Tømmeromsetningen
Mjøsen Skog har i fl ere år økt tømmeromsetningen, 
og 2017 var intet unntak. I løpet av året målte Mjøsen 
Skog inn 1 192 000 kbm, noe som er ny rekord, igjen. 
Granandelen utgjorde 83 prosent, furuandelen var på 
12,7 prosent, mens lauvandelen var 4,3 prosent.

Mjøsen Skog har i fl ere år jobbet målrettet for å øke sag-
tømmerandelen i tømmeromsetningen, slik at skogeier 
får mest mulig igjen på bunnlinjen. Bedriften legger stor 
vekt på kvaliteten på apteringen av tømmeret gjennom 
hogstmaskinen. Entreprenørene skal kontrollere hogst-
maskinene daglig og sende inn to kontrollfi ler i uka til 
Mjøsen Skog. Egen virkescontroller bidrar ytterligere i 
dette kvalitetsarbeidet.

I 2017 har Mjøsen Skog dessuten solgt en del av tøm-
meret som tidligere havnet i massevirkehaugen, som 
sagtømmer til svenske kunder. Det skyldes at svensk 
målereglement aksepterer fl ere kvalitetsfeil på sagtøm-
meret enn dagens norske regler. Det beste sagtømme-
ret har Mjøsen Skog solgt til norske kunder.

For gran økte den totale andelen sagtømmer omsatt 
gjennom Mjøsen Skog til 56,1 prosent i 2017 mot 54,3 
prosent i 2016. For furu økte den totale sagtømmeran-
delen til 60,5 prosent i 2017, mot 55,8 prosent i 2016.
Det har gått bra for den globale sagbruksindustrien i 
hele 2017. Sagbrukene har hatt en positiv omsetnings-
økning, med høy etterspørsel etter trelast. Boligmarke-
det og nybyggingen har vært på rekordnivå.

Høsten 2017 har det vært større aktivitet i fi bermarke-
det. Etterspørselen etter massevirke fra norske fabrik-
ker har økt. Samtidig har store investeringer i fi berindus-
trien på svensk side gjort at svenske aktører har forsøkt 
å forsvare sine markedsandeler i Norge. Jakten på volum 
har økt prisen på massevirke med omkring 30 prosent. 
Etterspørselen har gjort at det for tiden ikke fi nnes frie 
volum med massevirke på markedet verken i Norge el-
ler Sverige. Etter mange år med lave massevirkepriser 
kan skogeieren nå sitte igjen med høyere netto etter 
hogsten.

Bioenergi
Etter fl ere år med et svært vanskelig marked for bio-
energi har vi gjennom det siste året fått et etterlengtet 
oppsving. Volummessig og økonomisk effekt forventes 
i hovedsak i 2018.

Det ble omsatt 179 000 løskubikkmeter energifl is til 
våre kunder i Mjøsområdet, Gudbrandsdalen og Molde 
i 2017. Omsetningen fordeler seg med 70 000 løsku-
bikkmeter stammevedfl is og 109 000 løskubikkmeter 
fl is fra skog. Vi sliter fortsatt med et høyt råvarelager 
ute hos våre leverandører, men regner med at vi gjen-
nom denne vinteren skal få dette ned på et nivå som er 
til å leve med.

Styrets beretning 2017
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Tjenester for andelseierne
Tømmerdrifter
Høsten 2017 kan med sikkerhet sies å gå inn i historien 
som en av de våteste på mange år. Alle målestasjoner til 
Metrologisk institutt i vårt område viste over 150 pro-
sent av normalnedbøren i august, september og okto-
ber. Likevel er det satt omsetningsrekord i Mjøsen Skog. 
Driftsapparatet har gått hele tiden. Det har selvsagt 
vært utfordrende å holde en så høy produksjon som 
man kunne ønske under slike forhold. Styret berømmer 
innsatsen til skogbrukslederkorpset.

Våre samarbeidende entreprenører har gjort en impone-
rende jobb. Med samme personell og maskinpark er det 
produsert mer tømmer enn noen gang før. I 2017 ble 75 
prosent av totalt volum omsatt i Mjøsen Skog drevet av 
våre samarbeidende entreprenører. Driftsapparatet be-
står av ca 25 faste samarbeidende entreprenører med 
over 30 maskinlag.

Skogkultur
Styret er fornøyd med at det har vært høy skogkultur-
aktivitet i 2017.

Tydelige råd og økt kapasitet har bidratt til at markbe-
redningsaktiviteten har økt. Denne aktiviteten bør økes 
ytterligere.

Mjøsen Skog ligger fortsatt på et høyt nivå når det gjel-
der planting og plantesalg. Tilskuddet til «tettere plan-
ting» ble videreført i 2017, og det er tatt godt imot av 
våre skogeiere. Vi er opptatt av å plante rett plante på 
rett sted og tilbyr fl ere ulike plantetyper og provenienser.

Gjødslingsaktiviteten ligger på et fortsatt høyt nivå. Til-
skuddet til gjødsling ble videreført i 2017.

Når det gjelder ungskogpleie ble vi ikke ferdig med alt 
som var planlagt i fjor. Dette skyldes delvis kapasitets-
begrensninger og sene bestillinger. Det settes derfor 
inn tiltak for å gjøre det mulig å øke ungskogpleieakti-
viteten i 2018.

Areal og Ressurser
Styret roser takstinnsatsen til Mjøsen Skog i 2017 og er 
også meget tilfreds med at ALLMA styrker sin posisjon 
som Norges ledende skogforvaltningsverktøy.

Stor aktivitet innen skogbruksplanlegging
Det ble satt i gang forholdsvis få nye skogbruksplanpro-
sjekter i perioden 2012-2015. Dette har endret seg de 
siste årene. I 2016 og 2017 ble det satt i gang nye skog-
bruksplanprosjekter på et rekordstort areal.

Stadig fl ere ser nytten av å ha en digital skogbruksplan. 
Som et eksempel har over 80 prosent av de som har be-
stilt ny skogbruksplan i Eidsvoll, også bestilt det digitale 
forvaltningsverktøyet ALLMA.

I 2017 utarbeidet PEFC Norge foreløpige retningslinjer 
for revisjon av nøkkelbiotoper. Derfor utredes nå beho-
vet for å revidere nøkkelbiotoper i nyere takstprosjekter. 
Dette er gjennomført i Eidskog og skal også gjennomfø-
res i Eidsvoll, Dovre og Lesja. Viser utredningen at det er 
nødvendig å justere eller revidere nøkkelbiotopene, må 
alle skogeiendommer delta i en slik revisjon for å være 

godkjente selgere av tømmer gjennom PEFC. Mange 
livsmiljøer i MiS er dynamiske, dvs de forandrer seg over 
tid. Derfor må man regne med at det vil være nødvendig 
med en viss revisjon av nøkkelbiotoper i alle kommuner.

Mjøsen Skog leverte nye skogbruksplaner i kommunene 
Jevnaker, Lunner, Gran og Nord-Odal i løpet av 2017. Be-
driften utarbeidet i alt 613 skogbruksplaner på et pro-
duktivt skogareal på 1 014 217 dekar. I tillegg leverte 
vi skogoversikter i kommunene på Hadeland på 37 665 
dekar.

Vinteren 2016/2017 påbegynte Mjøsen Skog takster 
i kommunene Alvdal, Engerdal, Stor-Elvdal, Elverum og 
Våler. Fototakst og prøvefl atetakst ble gjennomført i 
alle prosjektene. Til sammen utgjør dette et produktivt 
areal på 1,7 mill. dekar. Mjøsen Skog har aldri tidligere 
fototaksert et større areal i løpet av ett år. I disse pro-
sjektene har vi utført fullt eller delvis markarbeid på 
931 000 dekar.

Mjøsen Skog har tegnet kontrakt for nye takster i Are-
mark, Halden, Eidskog, Eidsvoll, Dovre og Lesja som skal 
leveres i 2019.

ALLMA styrker sin posisjon 
Ved årsskiftet var det 1698 skogeiere med et produk-
tivt areal på 5,8 mill. dekar som abonnerte på ALLMA. 
Betydelige aktører i norsk skogbruk abonnerer i dag på 
ALLMA som verktøy for skogforvaltning og driftsplan-
legging. Mjøsen Skog har også i år brukt store ressurser 
på kurs og opplæring, samt markedsføring.

Frivillig vern av 34 områder
Siden 2007 har 138 skogeiere i Mjøsen Skog tilbudt 
skog i 34 områder som er vernet etter ordningen med 
frivillig vern. Dette utgjør et totalt skogareal på 108 000 
dekar. I 2017 ble fi re områder vernet frivillig ved konge-
lig resolusjon. Det gjelder Høvringslia i Sel, Solbrålia 
og Stordalsberget i Nord-Fron (utvidelse), Kalvberget i 
Østre Toten og Bjønnhaugen i Gjøvik og Nordre Land.

Det er fortsatt stort behov for bistand og råd i forbindel-
se med frivillig vern. Ved nyttår er ti nye områder tilbudt 
for vern. I tillegg arbeides det med å organisere tilbud på 
ytterligere 13 områder. En annen betydelig arbeidsopp-
gave er linjerydding.

Det er også jobbet med verdivurderinger/takster for ei-
endommer i forbindelse med eierskifter og salg. Dessu-
ten har Mjøsen Skog verdivurdert skogarealer som skal 
avstås til ny offentlig infrastruktur for blant annet Stat-
nett, Nye Veger og Bane Nor.

Miljøhensyn
Nøkkelbiotoper
I Mjøsen Skogs område er det gjennomført nøkkelbio-
topregistrering på drøyt 4,2 mill. dekar produktiv skog. 
På dette arealet er det avsatt snaut 90 000 dekar som 
nøkkelbiotoper. I gjennomsnitt utgjør hver nøkkelbiotop 
et areal på vel 15 dekar.

Sertifi sering
Mjøsen Skog arbeider systematisk for å sikre at både 
lovbestemte krav og sertifi seringskrav på miljøområ-
det blir fulgt opp. Bedriften er miljøsertifi sert etter ISO 
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14001, med krav om at skogbehandlingen følger Norsk 
PEFC Skogstandard. Kombinasjonen er anerkjent av 
den globale sertifi seringsordningen PEFC. Mjøsen Skog 
krever at alt tømmer som omsettes gjennom bedriften, 
følger Norsk PEFC Skogstandard. Mjøsen Skog er også 
FSC®FM gruppesertifi sert (FSC-C103851) gjennom Soil 
Association Certifi cation Ltd. Mjøsen Skog som han-
delsorganisasjon er sertifi sert for omsetning av FSC®-
virke gjennom en FSC® CoC sporbarhetssertifi sering 
(FSC-C103764).

Egen miljørapport
Når det gjelder øvrige forhold knyttet til påvirkning av 
ytre miljø, viser styret til egen miljørapport som er tryk-
ket i årsberetningen.

Forskning og utvikling
Mjøsen Skog arbeider målrettet med forbedringer for å 
effektivisere den daglige driften.

Skogskjøtselstrategi
Høsten 2016 startet Glommen Skog og Mjøsen Skog 
opp samarbeidet om en felles skogskjøtselstrategi for 
presisjonsskogbruk. Innholdet i strategien ble utformet 
i 2017. Det har blant annet vært kontakt mot norsk og 
svensk forskningsmiljø. Kunnskapsgrunnlaget vil bli lø-
pende oppdatert med ny innsikt og erfaring.

Skogskjøtselstrategien er fundamentert på et bærekraf-
tig skogbruk og har innarbeidet enkle metoder og klima-
robuste tiltak. Vi skal minimere risiko i foryngelsesfasen 
og markberede der det er mulig før planting. Dessuten 
skal vi utnytte gevinsten i bruk av foredlet plantemate-
riale. Alle ungskogfelt skal reguleres minst en gang. Ved 
å gjøre alle riktige tiltak til rett tid, er målet å øke tøm-
merproduksjonen med 50 prosent i løpet av bestandets 
omløp.

Selv om mange skogeiere allerede er godt kjent med de 
faglige rådene og følger disse i praksis, mener styret det 
er behov for å sette dette i system for å øke bevissthe-
ten hos fl ere skogeiere i vårt område.

Mer sagtømmer fra granskog
I 2017 har Mjøsen Skog, Glommen Skog, Moelven og 
Norsk Virkesmåling gjennomført et utviklingsprosjekt 
for å se på mulighetene for å forenkle det norske målere-
glementet. Målet har vært å øke sagtømmerandelen og 
sikre volum til industrien. Partene i prosjektet vil teste 
den nye målespesifi kasjonen første halvår 2018. Eva-
lueringen skjer på ettersommeren. Testingen vil foregå 
ved Mjøsbruket, Våler, Årjäng og Numedal. Styret er me-
get fornøyd med dette samarbeidsprosjektet og håper 
at dette blir en ny standard for måling av sagtømmer.

Nytt bransjesystem for virkeshandel
Arbeidet med å fornye bransjesystemet for virkeshan-
del har pågått i hele 2017. Arbeidet fortsetter i 2018. 
Mjøsen Skog og de fl este aktørene i bransjen har stilt 
seg bak prosjektet.

ALLMA
I samarbeid med Allskog og AT-Skog har Mjøsen Skog ut-
viklet og lansert ny funksjonalitet i ALLMA fl ere ganger 
gjennom året. Dette har bidratt til å gjøre ALLMA til et 
mer komplett forvaltningsløsning.

Samarbeid med NIBIO og NMBU
Mjøsen Skog har også i 2017 mottatt en rekke fore-
spørsler fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 
om å være samarbeidspartner i utviklingsprosjekter. For 
øyeblikket jobber vi med et prosjekt for å se på vekst 
og utvikling av granskog på ulike lokaliteter. Her er det 
gjort fl ere interessante observasjoner som kan bidra til 
ny kunnskap om produksjonsforløpet for granskog på 
ulike voksesteder.

Etablering av skogsti på Maihaugen
I samarbeid med Lillehammer Museum arbeider Mjøsen
Skog med å etablere en skogsti som skal informere 
allmennheten om hvordan skogbruk ble drevet rundt 
1890. Prosjektet skal bidra til å bygge positivt om-
dømme for skogbruket ved å vise skogens betydning for 
verdiskapning, binding av CO2 og utvikling av biologisk 
mangfold gjennom de siste 130 år.

Næringspolitikk
Klima
Regneregler for skog i klimaregnskap
Som ledd i arbeidet med å oppfylle Paris-avtalens klima-
forpliktelser, har det i 2017 foregått en prosess i EU for 
å defi nere europeiske regneregler for opptak og utslipp 
av klimagasser fra arealbruk og skog. Norge kan velge å 
gå for en egen løsning, men mest sannsynlig følges EU.

Det opprinnelige EU-forslaget til regneregler (LULUCF) 
ville medført behov for å kjøpe klimakvoter for å kunne 
øke hogsten i Norge. Regnereglene straffet i praksis at 
den årlige hogsten hos oss i mange tiår har ligget langt 
lavere enn tilveksten. Før jul kom meldingen om at EU 
nå ser ut til å legge større vekt på betydningen av at 
hogst av skog gir muligheten for å bygge mer i tre og at 
det er bra for klimaet. Dette er svært viktig for norske 
skogeiere.

Styret vil spesielt anerkjenne den viktige rollen direktør 
Nils Bøhn i Skogeierforbundet har spilt fra norsk side i 
dette arbeidet. Skogeierforbundets interesser har vært 
ivaretatt gjennom nordisk samarbeid og av CEPF, organi-
sasjonen for det europeiske familieskogbruket.

Grunneierretten
Økt press på grunneierretten
Kartleggingen av naturtyper i skog er ikke tillitsvekken-
de med dagens metodikk. Styret mener utvalget av na-
turtyper må være vitenskapelig basert og etterprøvbart. 
Likedan må metodikken for utvelgelsen av naturtyper 
være verdinøytral og etterprøvbar. Det er ikke situasjo-
nen i dag, og styret mener kartleggingen av naturtyper i 
skog må stilles i bero til dette er på plass.

Dessverre ser dagens kartlegging av naturtyper fl ere 
steder ut til å ha til hensikt å begrense skogbruksakti-
viteten. Det kolliderer med frivillig vern-tilnærmingen, 
som Mjøsen Skog mener er den eneste akseptable pro-
sessen for vern av privat skog. Dagens regelverk gir ikke 
grunneier kompensasjon ved restriksjoner som følge av 
slik kartlegging. Dette øker et allerede sterkt press på 
grunneierretten.
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Tragiske konsekvenser av rovdyrpolitikken
For styret er det helt sentralt at Stortingets rovdyrforlik 
følges opp. Den defi nerer bl.a. Oppland som et beiteprio-
ritert område. Når ulven får herje innenfor dette områ-
det, slik den gjorde sommeren 2017, ble konsekvensene 
dramatiske for mange beitedyr. Samtidig frarøver det 
langt på vei grunneierne beiteretten.

På nyåret 2017 var Mjøsen Skog blant organisasjonene 
som kritiserte og demonstrerte mot regjeringens mang-
lende oppfølging av Stortingets rovdyrpolitikk. Også 
Stortinget ble provosert, og regjeringen ble bedt om 
snarest mulig å endre forskriften om forvaltning av rov-
vilt. Ny forskrift avverget ikke en sommer med tragiske 
konsekvenser for både dyr og eiere. Felling av ulv uten 
sporsnø er svært krevende. WWF Norge saksøkte Staten 
for å få vurdert lovligheten av den norske ulveforvalt-
ningen, men oppnådde ikke å stanse lisensjakten på ulv 
som startet 1. januar 2018.

Kommunenes kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder
Myndighetene har som mål at flest mulig av landets 
kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste 
friluftsområder innen 2018. Dette er fulgt opp i fl ere 
kommuner innenfor Mjøsen Skogs område i 2017. Dess-
verre har kommunenes involvering av grunneiersiden 
i de fl este tilfellene vært svært mangelfull eller totalt 
fraværende.

Rent prinsipielt mener styret at tiltaket er unødvendig, 
ettersom hensynet til friluftsliv og friluftsområder iva-
retas godt gjennom andre virkemidler. Norsk skogbruk 
er allerede strengt regulert etter blant annet skogloven, 
naturmangfoldloven og skogsertifi seringssystemet 
PEFC. Dette pålegger skogbruket mange hensyn, inklu-
dert å ta hensyn til friluftsliv.

Styret mener eventuell kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder må avgrenses i størst mulig grad og be-
grunnes med reell friluftverdi. Tilfeldig skjønn må avver-
ges, og det er et absolutt krav at grunneiersiden invol-
veres i prosessen. Selv om det uttrykkes at resultatet av 
dette ikke skal få konsekvenser for skogbruket, frykter 
styret at det kan skje på sikt.

Konsesjonsloven
Styret er glad for at det våren 2017 ble klart at konse-
sjonsloven videreføres. Loven er viktig for å sikre per-
sonlig, aktivt og lokalt eierskap til jord- og skogressur-
sene. Regjeringen varslet samme vår at priskontrollen 
oppheves. Det er i tråd med synet til Norges Skogeier-
forbund.

Foredling av råstoffet
Svak oppfølging av Skogmeldingen
Optimismen i skog- og trenæringen var stor etter Stor-
tingets behandling av Skogmeldingen i januar 2017. En 
enstemmig Næringskomité defi nerte skog- og trenæ-
ringen som en strategisk viktig næring for Norge. Komi-
teen ga viktige føringer, og Stortinget ga fl ere oppdrag 
til regjeringen, bl.a. å utarbeide en strategi som stimu-
lerer etterspørselen etter grønne trebaserte produkter. 
Dessverre har regjeringens oppfølging vært svak i 2017.

Styret mener det trengs næringsspesifi kke tiltak for vår 
sektor. Dessuten må regjeringen utarbeide en samlet 
politikk for å utvikle skog- og trenæringen, slik dette er 
gjort for både oljesektoren og den maritime næringen 
i Norge.

Avviser kapitalfond
Den største utfordringen for skog- og trenæringen er 
behovet for kapital for å reise ny industri, etablere nye 
produksjonsanlegg og gjennomføre større investeringer 
i eksisterende industri. Styret fi nner det derfor sterkt 
beklagelig at regjeringen ikke la fram forslag til en skat-
tekredittordning for skogeiere som investerer i skog-
industri i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. 
Finansdepartementet ser ut til å ha lett etter argu-
menter mot en skattekredittordning for skogeiere som 
investerer i skogindustri, framfor å lage en ordning slik 
regjeringserklæringen la opp til og Stortinget ba om un-
der behandlingen av Skogmeldingen i januar 2017.

Fjerner maskinskatten
Styret er fornøyd med at regjeringen foreslo, og fi kk 
støtte for, å fjerne eiendomsskatten på «verker og 
bruk», dvs skatt på maskiner og produksjonsutstyr i 
Statsbudsjettet 2018. Maskinskatten avvikles i løpet av 
sju år. Dette er viktig for skog- og trenæringen.

Etablering av Norwegian Wood Cluster
Industriklyngen Norwegian Wood Cluster ble etablert 
den 13. februar 2017. Aksjeselskapet ble formelt stif-
tet i august. Deltakerne i klyngen er Hunton Fiber AS, 
Forestia AS, Boligpartner AS, Moelven Industrier ASA, 
Gausdal Bruvoll SA, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA, 
Statskog SF og NTNU Gjøvik. Styret ledes av Mjøsen 
Skogs tidligere adm. dir. Erik A. Dahl.

Gjennom tettere samarbeid og kobling til sterke kunn-
skapsmiljøer er målet at Norwegian Wood Cluster skal 
utvikles til en internasjonalt ledende klynge for indus-
trielt, bærekraftig trebyggeri. Styret er fornøyd med at 
klyngen vil legge vekt på å øke industrialiseringen i hele 
verdikjeden, å øke innovasjonsevnen samt å øke kompe-
tansen. Klyngen vil også ha fokus på å bygge opp om-
dømmet til en næring som oppfattes som tradisjonell, 
men som er i en voldsom utvikling. Også dette er noe 
styret støtter.

Etablering av Norsk Skogkapital AS
Selskapet Norsk Skogkapital AS ble stiftet 23. novem-
ber 2017. Stifterne er de fem skogandelslagene Mjøsen 
Skog SA, Glommen Skog SA, Viken Skog SA, AT Skog SA 
og ALLSKOG SA. Selskapets mål er å investere i virksom-
heter som har norsk tømmer som innsatsfaktor, samt 
å investere i annen verdiskapende aktivitet basert på 
råstoff fra skogen. Styret legger til grunn at selskapets 
oppgave først og fremst er å fasilitere strategiske inves-
teringer i norsk trebasert industri.

Norske Skog konkurs
Den 19. desember 2017 leverte et enstemmig styre i 
Norske Skogindustrier ASA begjæring om konkursbe-
handling til Oslo skifterett. Samme dag ble konsernet 
suspendert fra Oslo Børs. De sikrede kreditorene har 
pant i datterselskapet Norske Skog AS, som eier konser-
nets sju papirfabrikker. Før årsskiftet startet prosessen 
med å auksjonere bort fabrikkene. Avklaringen forven-
tes våren 2018.
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1. Da miljøvernminister Vidar Helgesen i desember 2016 stop-
pet lisensjakt på ulv, trosset han Stortingets vilje. Det førte til 
store demonstrasjoner foran Stortinget. For styret i Mjøsen Skog 
er det helt sentralt at Stortingets rovdyrforlik følges opp. Den 
defi nerer bl.a. Oppland som et beiteprioritert område. 

 FOTO: BERIT SANNESS

2. Våtere klima fi kk vi kjenne på også i 2017. En ny lassbærer med 
belter for å gi mindre kjøreskader ble demonstrert på Lilleham-
mer i fjor. Prosjektet avsluttes i 2018 og følges tett av Mjøsen 
Skog. 

 FOTO: SILJE LUDVIGSEN

3. I juni samarbeidet ALLSKOG og Mjøsen Skog om felles ALLMA-
foredrag og stand på Skog og Tre-konferansen på Gardermoen. 
Odd Arne Brenn fra Mjøsen Skog og Heidrun Miller fra ALLSKOG. 
FOTO: SILJE LUDVIGSEN

4. Skogkulturleder Anne Guri Kløvstad i Mjøsen Skog anbefaler 
skogeierne å velge voksede granplanter. De er mer motstands-
dyktige mot angrep fra gransnutebilla. I fjor ble det solgt 4,9 
millioner granplanter gjennom Mjøsen Skog. – Planting sikrer den 
beste framtidsskogen, sier Kløvstad. 

 FOTO: SILJE LUDVIGSEN

5. Friluftsliv har sterke tradisjoner i Norge, og styret i Mjøsen 
Skog mener hensynet til friluftsområder allerede ivaretas godt 
gjennom lovverket og de strenge kravene i PEFC Skogstandard. 
Kartleggingen av viktige friluftsområder i kommunene, som 
myndighetene har igangsatt, mener derfor styret er unødvendig. 
FOTO: SILJE LUDVIGSEN
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1. Felles mobilisering overfor politikerne på Opplands- og Hedmarks--
 benkene på Stortinget om strategi og industriell utvikling i skog-

næringen. Foran f.v. adm. dir. Erik A. Dahl, Mjøsen Skog, adm. dir. 
 Gudmund Nordtun, Glommen Skog og organisasjonssjef Olav Bjella, 

Viken Skog. Bak daglig leder Rolf Jarle Aaberg, Treklyngen.
 FOTO: BERIT SANNESS

2. Det er politisk vilje for økt trebruk. Vi ser det i alt fra trefi ber-isolasjon 
i driftsbygninger (bildet) til store konstruksjoner som verdens høyeste 
trehus i Brumunddal. Satsingen på Norwegian Wood Cluster føyer seg 
inn i dette bildet.  FOTO: SILJE LUDVIGSEN 

3. Line Henriette Hjemdal (KrF) ledet Næringskomiteens arbeid med 
innstillingen til Skogmeldingen i vinter og har fått mye ros av skog-
næringen for dette arbeidet. Hjemdal holdt åpningsforedraget på 
Mjøsen Skogs årsmøte i 2017. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

4. Merking med banner der det foregår skogsdrift. 
 FOTO: SILJE LUDVIGSEN

5. Da Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre var på valgkamprundreise i 
Oppland ble det tid til en stopp i skogen ved Lillehammer. Mjøsen 
Skogs samarbeidende entreprenør Ole Bertil Reistad lærte villig vekk. 
FOTO: SILJE LUDVIGSEN
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Før konkurs var et faktum, hadde den vanskelige gjelds-
situasjonen i Norske Skog vært på dagsorden i mange 
måneder. Gjennom fl ere runder hadde styret lagt fram 
forslag til refi nansiering av konsernet. Gjelden i morsel-
skapet skulle reduseres fra ca 9 mrd. kroner til ca 3 mrd. 
kroner ved at lån skulle konverteres til aksjer. Forslaget 
måtte ha tilstrekkelig oppslutning fra både sikrede og 
usikrede aksjonærer. Dessverre vant styret ikke fram 
med redningsplanen.

I ettertid er det enkelt å se at de strategiske valgene 
som ble tatt i Norske Skog med oppkjøp av selskaper 
og ensidig satsing på trykkpapir for 15-20 år siden, var 
feil. Mens etterspørselen etter avispapir har stupt, har 
for eksempel behovet for emballasje og mykpapir økt 
markant. Svenske og fi nske konsern satset bredere enn 
Norske Skog og har rigget seg godt for vekstmarkedene.

Selv om morselskapet er konkurs, fortsetter produksjo-
nen på de sju fabrikkene for fullt. Høsten 2017 ble det 
klart at de norske fabrikkene til Norske Skog, som går 
godt, har behov for mer tømmer. Mjøsen Skog har ikke 
hatt Norske Skog som kunde de seinere årene, men har 
på nyåret 2018 inngått avtale med Norske Skog om le-
veranser i 2018.

Økt trebruk
De politiske føringene i Norge gikk treets vei i 2017. 
Satsingen på Norwegian Wood Cluster passer godt inn 
i dette bildet. Landets sterkeste tremekaniske miljø be-
fi nner seg i Innlandet, og utviklingskraften i dette miljø-
et er stor. Både politiske føringer og næringens satsing 
gir grunn til optimisme og er svært viktig for Mjøsen 
Skogs eiere.

Verdens høyeste trehus er for tiden under montering 
i Brumunddal, mens Mjøsbrua er utredet med tanke på 
tre i konstruksjonene. I desember varslet Arbeiderpar-
tiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig 
Folkeparti at de mener tre bør være et hovedelement i 
byggingen av det nye regjeringskvartalet. Etter nyttår 
fremmet de et konkret forslag for Stortinget.

Nasjonal Transportplan
Transportkostnadene påvirker næringens konkurran-
sekraft vesentlig. Derfor er det gledelig at Nasjonal 
Transportplan (NTP) 2018-2029, som ble vedtatt på 
forsommeren 2017, inkluderer «Godspakke Innlandet» 
og et eget bruprogram for offentlige veier som er viktige 
for tømmertransporten. Forberedelser til utbygging av 
tømmerterminalen på Rudshøgda har allerede startet 
opp. Skuffende nok ble det ikke bevilget midler til bru-
programmet i Statsbudsjettet for 2018.

Oppskriving av offentlige veier
For fjerde år på rad koordinerte Mjøsen Skog de halvår-
lige dialogmøtene mellom Statens vegvesen Region øst, 
fylkeskommunene og skog- og trenæringen i vårt om-
råde i 2017. Fjerning av fl askehalser i form av bruer har 
vært et viktig tema på dialogmøtene, og næringen har 
spilt inn felles prioriteringsliste med bruer. På vegne av 
næringen hadde Mjøsen Skog egne oppfølgingsmøter 
med Statens vegvesen i Oppland høsten 2017.

Sammen med resten av skog- og trenæringen i Hedmark 
og Oppland avga Mjøsen Skog også høringsuttalelse til 

fylkeskommunene på deres forslag til Handlingspro-
gram for fylkesveger i hhv Hedmark og Oppland for 
perioden 2018-2021(23). Arbeidet ble koordinert av 
Mjøsen Skog.

I høringsuttalelsene prioriterte næringen hvilke fylkes-
veier som er viktigst for tømmertransporten. Betyd-
ningen av å få rustet opp bruer på viktige fylkesveier 
for tømmertransporten ble understreket. I stedet for at 
myndighetene innfører og opphever vinteraksellast for 
hele fylket, ba skog- og trenæringen dessuten om at 
dette innføres for halve fylket av gangen.

Styret understreker at både Hedmark og Oppland dekker 
store områder, der situasjonen kan være ulik i sørdelen 
og norddelen av fylket. For å utnytte vinteren ønsker 
styret at myndighetene i langt større grad tillater vinter-
aksellast i vårt område.

Opprusting av skogsbilveiene
Behovet for å ruste opp skogsbilveiene er formidabelt. 
Mjøsen Skog har dokumentert at halvparten av skogs-
bilveinettet i vårt område har behov for grøvre opprus-
ting. For å bidra til økt fokus på opprustingsbehovet 
ble Mjøsen Skogs hefte «Skogsbilveier – Opprusting og 
vedlikehold» blant annet distribuert til alle skogeierne i 
vårt område i februar 2017. Interessen for opprusting 
av skogsbilveier er økende.

Styret mener regjeringens beslutning om å la kommune-
ne overta ansvaret for tilskuddsordningen som gjelder 
skogsbilveier, er meget uhensiktsmessig og bør rever-
seres. Opprusting og nybygging av skogsveier vil ofte 
være ressurskrevende, og dagens ordning med kompe-
tanse og koordinering gjennom Fylkesmannen sikrer en 
mer målrettet bruk av midlene.

Bioøkonomistrategi for Innlandet
En egen «Bioøkonomistrategi for Innlandet» ble vedtatt 
av fylkestingene i Hedmark og Oppland i april 2017. I 
høringsuttalelsen slo Mjøsen Skog fast at strategifor-
slaget inneholdt mange gode intensjoner og at det var 
positivt at strategeierne tok en aktiv rolle for å skape 
best mulig betingelser for næringsliv og kunnskaps-
miljø innen denne sektoren i Innlandet. Samtidig pekte 
Mjøsen Skog på hva som kreves av en slik prosess – for-
hold som i liten grad var ivaretatt i prosessen som var 
gjennomført.

Styret er opptatt av at satsingen på skog- og tresekto-
ren styrkes i Innlandet. I samarbeid med Glommen Skog 
og Viken Skog vil derfor Mjøsen Skog jobbe for å styrke 
kontakten med strategieierne på dette feltet i 2018.

Revisjon av klima- og energiplan i Akershus
Mjøsen Skog har i 2017 deltatt i arbeidet med å lage ny 
klima- og energiplan for Akershus. Vårt bidrag har vært å 
forsøke å få inn forståelsen for det grønne karbonkrets-
løpet i skog i ulike deler av dokumentet, herunder krav 
til livsløpsbaserte karbonfotavtrykk i forbindelse med 
bygg. Planen skal vedtas innen juni 2018.

Kontakten med Stortinget
Mjøsen Skog organiserte felles møte med Stortingsben-
kene fra Innlandet den 7. mars i fjor. På møtet deltok 
representanter for Glommen Skog, Mjøsen Skog og Vi-
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ken Skog. Temaet for møtet var strategi for industriell 
utvikling i skognæringen. Andelslagene roste Stortinget 
for behandlingen av Skogmeldingen, samtidig som an-
delslagene understreket behovet for at politikken om-
settes i konkrete tiltak.

Stortingsrepresentantene fi kk en kort oppdatering om 
Norwegian Wood Cluster, Treklyngen på Follum og fór-
prosjektet i regi av Glommen Skog. Dernest ga næringen 
uttrykk for felles syn på behovet for rammebetingelser 
for industriutvikling. Felles budskap til stortingsrepre-
sentantene er avgjørende for at vi skal nå fram med vårt 
syn. Dette lykkes vi med under møtet.

I samarbeid med Moelven holdt også de tre andelsla-
gene felles valgkamparrangement hos Moelven den 
30. august 2017. På arrangementet stilte så godt som 
alle listetoppene i begge fylker fra de åtte partiene som 
den gangen var representert på Stortinget. Igjen snak-
ket skog- og trenæringen med én stemme, noe som ga 
grunnlag for en god paneldebatt mellom partiene.

De tre andelslagene sendte også brev til listetoppene 
i både Akershus, Hedmark og Oppland med tydeliggjø-
ring av skog- og trenæringens viktige næringspolitiske 
standpunkter i forkant av Stortingsvalget høsten 2017.

Organisasjon og eiere
Samarbeidet i skogeiersamvirket
Styret er fornøyd med at samarbeidet i skogeiersamvir-
ket har økt på fl ere områder i løpet av 2017. Etablerin-
gen av Norsk Skogkapital AS må sees i lyset av dette. 
Også det næringspolitiske samarbeidet mellom Mjøsen 
Skog, Glommen Skog og Viken Skog har økt i løpet av 2017.

I løpet av 2017 har Mjøsen Skogs samarbeid med Glom-
men Skog utviklet seg videre på fl ere områder, noe 
styret er godt fornøyd med. Et felles initiativ overfor 
Moelven har resultert i eget testprosjekt for å se på 
muligheten for at norsk målereglement for sagtømmer 
kan tilpasses det svenske. Styret har forventninger til at 
dette vil bli meget nyttig for våre eiere. De to andelsla-
gene har også utviklet en felles skogskjøtselstrategi det 
siste året. Styret mener dette arbeidet er viktig for å øke 
verdiene på skogeiers hånd gjennom riktig skogbehand-
ling og ser fram til at arbeidet følges opp i 2018.

Andelseiermøter i regi av Mjøsen Skog
I november inviterte Mjøsen Skog til andelseiermøter i 
hvert skogbrukslederdistrikt. I tillegg til styrets orien-
tering om aktuelle saker og oppdatert markedsinforma-
sjon, ble kveldene brukt til å orientere om Mjøsen Skogs 
satsing på presisjonsskogbruket; den nye skogskjøtsel-
strategien.

Lokalorganisasjonens satsingsområder
Skogeierlagene og deres samarbeid via sju skogeierom-
råder gir andelseierne faglige tilbud og bidrar til å iva-
reta andelseiernes næringspolitiske interesser lokalt. I 
2017 har de faglige satsingsområdene vært «Veier», 
«Ungskogpleie», «Skogfondkurs», «Ny skatteordning» 
og «Skogressursenes muligheter». De næringspolitiske 
satsingsområdene har vært ««Kartlegging og verdset-
ting av friluftsområder i kommunen», «Innspill til Klima- 
og energiplan i kommunen», samt «Møte med lokalpoli-
tikerne om skogressurser og verdiskaping i kommunen».

Tilleggsandeler
Etter vedtektene er det adgang til å omsette tilleggsan-
deler i Mjøsen Skog. Høsten 2017 besluttet styret prin-
sippene for denne omsetningen, som vil skje to ganger 
i året.

Industrielt eierskap
Moelven Industrier ASA
Omsetningen i Moelven Industrier passerte 10,7 milli-
arder kroner i 2017, og konsernet oppnådde sitt beste 
driftsresultat siden 2007. Driftsresultatet endte på 
420 millioner kroner etter en økning på 125 millioner 
sammenlignet med året før.

Styret synes det er meget gledelig at Moelven fortset-
ter den positive utviklingen og har forventninger om at 
dette vil fortsette. Det er vesentlig at styret og ledelsen 
i Moelven fortsetter sitt målrettede arbeid for å bedre 
lønnsomheten i konsernet, fordi et sterkt Moelven er 
viktig for den skogindustrielle verdikjeden i Innlandet. 
Moelven er også sentral for utviklingen av en leveran-
dørindustri som kan tilby byggeløsninger i tre for framti-
dens klimanøytrale byer.

Oplandske Bioenergi AS
Oplandske Bioenergi har 21 anlegg i drift og leverte 
52 GWh i 2017. Selskapet solgte varme for i underkant 
av 40 mill. kroner. Oplandske har bygd et nytt anlegg i 
2017 som skal levere ca. 2,5 GWh per år. Fjernvarme-
nettet er utvidet på Eidsvoll, et nytt leilighetsbygg er 
koblet på den nye armen. Det er planlagt ca. 260 nye 
boenheter på det nye rørstrekket. Oplandske har også 
solgt et av de minste anleggene i 2017 for å øke kvalitet 
på porteføljen. Selskapet vil også i 2017 oppnå positive 
resultat på i underkant av 2 mill. kroner. 2017 er første 
året Oplandske Bioenergi AS har utbetalt utbytte til sine 
eiere.

Rekruttering
Mjøsen Skog er opptatt av rekrutteringen til utdanning 
i skogbruk – både for skogeiere, skogsmaskinførere og 
funksjonærer. Bedriften er medlem av Skoglauget, del-
tar i «Velg Skog»-arbeidet og sponser stipendordningen 
til skogbruksstudenter ved Norges miljø- og bioviten-
skapelige universitet (NMBU) på Ås og Høyskolen i Hed-
mark avd. Evenstad.

I løpet av 2017 har Mjøsen Skog vært vertskap for skog-
bruksstudenter ved NMBU som har vært på befaring i 
vårt område. Likedan har bedriften bistått studenter ved 
NTNU på Gjøvik som har jobbet med problemstillinger 
innenfor skog- og tresektoren.

Likestilling
Kvinneandelen i skogeierlagenes styrer har gått ned 
etter toppåret 2009, da kvinneandelen var på hele 30 
prosent. Etter valgene i 2017 er kvinneandelen i skogei-
erlagenes styrer nede på snaut 19 prosent. En tredjedel 
av skogeierlagene har ikke kvinner i styret. For tiden er 
det ingen kvinnelige lokallagsledere. Styret mener dette 
er en uheldig utvikling og ber skogeierlagenes valgko-
miteer om å følge opp dette.

Kvinneandelen blant de eiervalgte i Mjøsen Skogs styre 
er 40 prosent, mens det ikke er kvinner blant de ansatte-
valgte etter valgene i 2017. Dette året sitter det ingen 
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kvinner i Mjøsen Skogs valgkomité. Kvinneandelen blant 
de ansatte i bedriften er på snaut 12 prosent, hvorav 
halvparten har skogfaglig bakgrunn. Mjøsen Skogs le-
dergruppe har en kvinneandel på 33 prosent.

Medarbeidere
Antall fast ansatte i selskapet ved utgangen av 2017 
var 59 funksjonærer og to skogsarbeidere. Totalt ble det 
utført 57,7 årsverk i Mjøsen Skog i 2017. Sykefraværet 
var på 1,8 prosent.

Mjøsen Skog har i fl ere år vært IA-bedrift, som betyr at 
det er inngått samarbeidsavtale med NAV om inklude-
rende arbeidsliv. Mjøsen Skog har til hensikt å fortsette 
arbeidet for å nå målene som ligger i samarbeidsavta-
len. Vår retningslinje er å ikke diskriminere minoriteter i 
noen sammenheng.

Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften for å være godt.

Økonomisk resultat
Mjøsen Skog hadde i 2017 en totalomsetning på 
697 mill. kroner.

Driftsresultatet endte på 2,8 mill. kroner. Bonusutbeta-
linger på tømmer fi nansiert over driften beløper seg til 
11,9 mill. kroner. Dette er 2,1 mill. kroner mer i bonusut-
betalinger enn forrige år.

Finansresultatet endte på 7,9 mill. kroner. Årsresultatet 
ble 10,7 mill. kroner før skatt.

Bokført egenkapital ved årets slutt var 239,5 mill. kro-
ner. Andelskapitalen var på 59,4 mill. kroner, som utgjør 
24,8 prosent av bokført egenkapital. Egenkapitalpro-
senten ved utgangen av året var 67,9 mot 68,2 ved 
utgangen av 2016.

Soliditeten er etter styrets vurdering betryggende.

Mjøsen Skog er eksponert for endringer i rentenivået 
på grunn av et langsiktig lån med fl ytende rente. Sty-
ret kjenner ikke til ekstraordinære forhold som påvirker 
regnskapsresultatet ut over det som er nevnt foran. 

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt 
drift.

Styret foreslår for årsmøtet en forrentning på andels-
kapitalen for 2017 på 3,8 prosent på ordinære andeler 
og 4,8 prosent på tilleggsandeler. Styret fremmer føl-
gende forslag til disponering av årets resultat:

1000 kr

Forrentning på innskutt egenkapital: kr 2.397

Overført opptjent egenkapital: kr 7.908

Sum disponert: kr 10.306

Framtidsutsikter
Også 2018 ser ut til å bli et bra år for trelastindustrien. 
Både Norge og Sverige er trelastmarkeder som viser god 
utvikling.

Mjøsen Skog forventer stor etterspørsel etter sagtøm-
mer fra trelastindustrien i Innlandet i 2018. Flere av 
sagbrukene har gjennomført eller er i ferd med å gjen-
nomføre investeringer for å øke produksjonen eller for-
edlingsgraden. Det er gledelig at bedriftene ser gode 
muligheter for tre som byggemateriale og satser på 
framtiden.

Innen treforedling skjer det en betydelig kapasitetsut-
bygging både i Sverige og Finland. Dette antas å påvirke 
balansen i fi bermarkedet, som i lang tid har vært preget 
av stort utbud av både massevirke og fl is. Mjøsen Skog 
forventer god markedsbalanse for fi ber i Skandinavia 
hele året og at prisene vil holde seg høye hele året.
For biovirke til energifl isproduksjon er markedsbalansen 
bedre. Det forventes således mer stabile avsetningsmu-
ligheter utover i 2018.

Styrets takk
Styret takker andelseiere og tillitsvalgte for både opp-
slutning og engasjement for Mjøsen Skog i 2017. Videre 
takker styret ansatte og samarbeidspartnere for god 
og solid innsats gjennom året. En spesiell takk går til 
Erik A. Dahl for den betydelige innsatsen han har lagt 
ned i bedriften som daglig leder i nær 11 år.
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31. desember 2017
Lillehammer, 1. februar 2018

                                  Terje Uggen                                          Siv Sviland Høye                                  Asbjørn Bjørnstad
                                  styrets leder                                               nestleder                                              styremedlem
    
    

                                                      Ole Randin Klokkerengen                               Lisbet Rustad
                                                                styremedlem                                           styremedlem
    

                                Rune Glæserud                         Kent Ove Moren                                     Steffen Skolseg
                                  styremedlem                                           styremedlem                     adm. direktør  



 

1. Mjøsen Skogs samarbeidende entreprenører gjorde en imponerende 
jobb i fjor. Med samme personell og maskinpark er det produsert mer 
tømmer enn noen gang før. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

2. Glommen Skog og Mjøsen Skog har utarbeidet en felles skogskjøt-
selsstrategi for presisjonsskogbruk. Der står det blant annet at alle 
ungskogfelt skal reguleres minst én gang. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

3. Den digitale skogbruksplanen ALLMA får stadig nye funksjoner. 
Betydelige aktører i norsk skogbruk abonnerer i dag på ALLMA som 
verktøy for skogforvaltning og driftsplanlegging. 

 FOTO: SILJE LUDVIGSEN

4. Skogområder i Fron, Sel, Gjøvik og Østre Toten ble vernet i desember. 
Mjøsen Skog har bistått grunneierne gjennom prosessen. 

 FOTO: SILJE LUDVIGSEN
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Driftsinntekter Note 2017 2016  

Salg av varer og tjenester  696 451 633 185

Annen driftsinntekt  700 1 443

Sum driftsinntekter 10,15 697 151 634 628

Driftskostnader    

Forbruk av varer og tjenester 15 613 801 560 325

Leverandørbonuser  11 915 9 754

Lønnskostnad 11 42 554 37 615

Avskrivning 2 3 488 2 254

Annen driftskostnad 11,15 22 624 18 776

Sum driftskostnader  694 382 628 726

Driftsresultat  2 769 5 902

Finansinntekter og fi nanskostnader    

Inntekt på investering i datterselskap  631 683 

Annen renteinntekt  1 063 1 174 

Netto resultat ved salg av aksjer  0 0 

Aksjeutbytte 3 7 452 6 902 

Verdiendring fi nansielle omløpsmidler  0 0 

Rentekostnad  -1 182 -1 303 

Netto fi nansinntekt      7 964     7 456

Ordinært resultat før skattekostnad  10 733 13 358 

Skattekostnad på ordinært resultat  14 427 33 

Årsresultat 9 10 306 13 325 

 

    

Overføringer og disponeringer    

Avsatt forrentning på andelskapital 9 2 397 2 200

Overføringer annen egenkapital 9 7 908  11 125 

Sum disponert  10 306 13 325

RESULTATREGNSKAPRegnskap
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Anleggsmidler Note 2017 2016  

Varige driftsmidler     

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 13 684 14 651 

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 2 8 335 8 971 

Biler 2 4 865 2 627 

Anlegg under utførelse  4 791 3 375 

Sum varige driftsmidler  31 676 29 624 

Finansielle anleggsmidler    

Investeringer i datterselskap 3 500 500 

Pensjonsmidler 5 965 3 164 

Investeringer i aksjer og andeler 3,13 191 055 190 805 

Andre langsiktige fordringer 4 2 573 3 572 

Sum fi nansielle anleggsmidler  195 093 198 041 

Sum anleggsmidler  226 769 227 665 

Omløpsmidler    

Varer 6 12 161 12 048

Fordringer    

Kundefordringer  78 868 71 611

Andre fordringer 3,7 14 514 13 370

Sum fordringer  93 382 84 981

Investeringer    

Markedsbaserte aksjer og aksjefond 3 7 213 6 973

Bankinnskudd, kontanter og lignende 8,12 13 155 7 302

Sum omløpsmidler  125 910 111 304

Sum eiendeler  352 679 338 970

BALANSE PR. 31. DESEMBER
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Egenkapital Note 2017 2016  

Innskutt egenkapital     

Innskutt annen egenkapital 9 59 412 58 938 

Opptjent egenkapital    

Opptjent egenkapital 9 180 107 172 198

Sum egenkapital  239 519 231 136

Gjeld    

Avsetninger for forpliktelser    

Pensjonsforpliktelser 5 4 090 3 466

Annen langsiktig gjeld    

Gjeld til kredittinstitusjoner 13 30 000 30 000

Kortsiktig gjeld    

Gjeld til kredittinstitusjoner 13 0 0

Leverandørgjeld  52 620 51 087

Betalbar skatt 14 0 0

Skyldige offentlige avgifter  7 209 4 174

Annen kortsiktig gjeld  16 845 16 907

Forrentning på andelskapital 9 2 396 2 200

Sum kortsiktig gjeld  79 070 74 368

Sum gjeld  113 160 107 834

Sum egenkapital og gjeld  352 679 338 970

GJELD OG EGENKAPITAL
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31. desember 2017
Lillehammer, 1. februar 2018

                                  Terje Uggen                                          Siv Sviland Høye                                  Asbjørn Bjørnstad
                                  styrets leder                                               nestleder                                              styremedlem
    
    

                                                      Ole Randin Klokkerengen                               Lisbet Rustad
                                                                styremedlem                                           styremedlem
    

                                Rune Glæserud                         Kent Ove Moren                                     Steffen Skolseg
                                  styremedlem                                           styremedlem                     adm. direktør  



NOTE 1 - ANVENDTE REGNSKAPSPRINSIPPER

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og 
god regnskapsskikk i Norge.

Aksjer og andeler ført som omløpsmiddel
Andeler i aksjefond er vurdert til kostpris. Gevinst/tap ved 
salg er bokført som netto fi nansinntekt/-kostnad. 

Aksjer og andeler ført som anleggsmidler
Mjøsen Skog SAs engasjement i Moelven Industrier ASA 
er vurdert som anleggsmiddel, og er sammen med andre 
langsiktige plasseringer bokført til laveste av kostpris og 
virkelig verdi, der verdifall ikke anses å være av forbigå-
ende art.

Gevinst/tap ved salg er bokført som netto fi nansinntekt/-
kostnad.

Kundefordringer/fordringer/lån til ansatte
Alle fordringer er oppført til pålydende verdier etter at det 
er gjort fradrag for påregnelige tap.

Varer
Lager av biovirke er verdsatt etter lavest verdis prinsipp 
av anskaffelseskost og virkelig verdi mens tømmer er 
verdsatt til anskaffelseskost. 

Langsiktige tilvirkningskontrakter
Arbeid under utførelse knyttet til kontrakter med lang 
tilvirkningstid inntektsføres etter løpende avregningsme-
tode med fortjeneste.

Kontanter og kontantekvivalenter
Balanseføres tilsvarende det til enhver tid innestående på 
bankkonto.

Driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanse-
føres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes 

forventede utnyttbare levetid. Vedikehold av driftsmidler 
kostnadsføres løpende driftskostnader. Påkostninger og 
forbedringer tillegges  driftsmidlets kostpris og avskrives i 
takt med driftsmidlet. 

Gjeld
Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, 
balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader
Andelslaget har inngått avtale med et livsforsikringssel-
skap om å sikre pensjonsrettighetene for sine ansatte.
Årets netto endring i pensjonsforpliktelser er inkludert i 
posten lønnskostnad. Netto pensjonsforpliktelser / pen-
sjonsmidler er tatt inn i regnskapet.

Konsernregnskap
Aksjer i datterselskap er bokført til opprinnelig kostpris. 
Det er ikke ført konsernregnskap, da dette anses som 
uvesentlig i henhold til regnskapslovens § 3-8.
 
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av tømmer skjer på leveringstids-
punktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 
For planvirksomheten inntektsføres prosjektet når planen 
ferdigstilles.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både pe-
riodens betalbare skatt av skattepliktig resultat, formues-
skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet 
med 23 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som 
eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige 
verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved 
utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattere-
duserende midlertidige forskjeller som reverserer eller 
kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt 
skattefordel er ikke balanseført.

NOTER TIL REGNSKAPET  Alle beløp er i hele 1 000 kr

NOTE 2 - VARIGE DRIFTSMIDLER

 Tomter og Bygningsmessige Biler Inventar Sum Sum
 skogeiendom  anlegg  og utstyr 2017 2016

Kostpris 1.1.17 11 226  5 300 3 493 25 240 45 259 34 052

Tilgang 2017  -    825* 2 741 2 208 4 124 11 207

Avgang/utrangering 2017      

Totale avskrivninger og nedskrivninger   2 017 1 369 19 112 22 498 19 010

Bokført verdi 31.12.17 11 226  2 458 4 865 8 336 26 885 26 250

Avskrivninger 2017   142 502 2 844  3 488  2 254

Økonomisk levetid   20-25 år 10 år 3-4 år  
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NOTE 3 - AKSJER OG ANDELER
   Eierandel Andel av EK Bokført verdi
   31.12.17 31.12.17 31.12.17

Moelven Industrier ASA   11,75 % 245 881 173 884

Transportfellesskapet Østlandet AS   25,00 %  125

Oplandske Bioenergi AS   36,05 %  15 605

Lena Fjernvarme AS   13,00 %  842

Øvrige aksjer     598

Sum fi nansielle anleggsmidler     191 055

Markedsbaserte fond og obligasjoner     7 213

   

Datterselskap AS Kirkegaten 70   100 %  500

Aksjene i Moelven Industrier ASA er bokført til kostpris. 
Samlet aksjebeholdning i Moelven Industrier ASA var ved 
utgangen av året 15 221 334 aksjer, som er det samme 
som ved forrige årsskifte. Forholdsmessig andel av selska-
pets egenkapital 31.12.2017 er ført opp på aksjeposten. 
Utbetalt utbytte i 2017 er 7 306.

Markedsbaserte fond og obligasjoner har en markedsverdi 
på 7 331 og en kostpris på 7 213. 
 
Øvrige aksjer er bokført til kostpris og eventuelt nedskrevet 
til virkelig verdi ved antatt varig verdifall

Det heleide datterselskapet AS Kirkegaten 70 har følgende 
egenkapital og resultat for 2017:

Egenkapital 1.1.17 4 763

Årets resultat 499

Avgitt konsernbidrag -479

Egenkapital 31.12.17 4 783

Markedsverdien av bygget i Kirkegata 70 er anslått til ca 
10 millioner kroner. 

Andelslaget har en kortsiktig fordring på 1 275 på datter-
selskapet pr. 31.12.17.

NOTE 4 - LÅN ANSATTE/ANDRE FORDRINGER
MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR

Det er gjennom året utbetalt nye lån til ansatte med til 
sammen 510. Alle lån er pantesikret. Avdragstiden for 
lån til bil er inntil 4 år. Renten tilsvarer normrentesatsen 
fastsatt av myndighetene.

 2017 2016

Lån til ansatte 1 665 2 206

Andre langsiktige fordringer 
(anleggsmidler) 909 1 366

Sum 2 573 3 572

NOTE 5 -PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER

Andelslaget er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om 
obligatorisk tjenestepensjon, og andelslaget har en pen-
sjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Alle 
ansatte er inkludert i innskuddsbasert pensjonsavtale. Sum 
innskuddsfond pr 31.12.17 er på 965.
Den gamle ytelsesbaserte ordningen med tilhørende pen-
sjonsmidler ble avviklet i 2017.

Det er inngått pensjonsavtale med daglig leder som 
innebærer rett til førtidspensjon fra fylte 62 - 67 år, med 
betingelser tilsvarende den generelle pensjonsordningen, 
66 % av lønn ved fylte 62 år. Denne representerer den 
usikrede ordningen.

Skogeierandelslagets pensjonsforpliktelser og pensjons-
midler er aktuarmessig beregnet pr. 31.12.17. Følgende 
økonomiske forutsetninger er lagt til grunn ved beregnin-
gen: Avkastning på pensjonsmidler: 4,0 %, diskonterings-
rente: 2,3 %, årlig lønnsvekst: 2,5 % årlig økning i folke-
trygdens grunnbeløp: 2,25 %, årlig regulering av pensjoner: 
0,4 %.

Beregningen viser:   Usikrede

Estimerte pensjonsforpliktelser  4 414

Ikke resultatført estimatavvik  324

Estimerte pensjonsmidler  0

Pensjonsmidler 

Pensjonsforpliktelse  4 090

                                                                   Note forts. neste side.

 Alle beløp er i hele 1 000 kr
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NOTE 9 -  EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital 1.1.17 58 938

Årets endring i egenkapital 

Innbetalt andelsinnskudd 1 320

Oppsagte andelsinnskudd -846

Innskutt egenkapital 31.12.17 59 412

Opptjent egenkapital 1.1.17 172 198

Årets resultat 10 306

Avsatt forrentning på andelskapital 2017 -2 397 

Opptjent egenkapital 31.12.17 180 107 

Sum egenkapital 31.12.17 239 519

Ved omdanning til andelslag 01.01.06 ble 20 % av skog-
eierlagenes grunnfond i Mjøsen Skogeierforening individua-
lisert og tildelt medlemmene som andelskapital i Mjøsen 
Skog BA.

Andelene ble tildelt ut fra bonitetsfordelt produktivt skog-
areal og verdi av tømmerleveranser i perioden 1992-2005.

Ved inngangen av 2017 manglet 4 542 på at sum obliga-
torisk andelsinnskudd skulle være fullt innbetalt, mens 
verdien av tildelte tilleggsandeler som bare gir rett til for-
rentning utgjorde 13 651.

De samme tallene ved utgangen av året var henholdsvis 
4 118 og 13 876. Tilleggsandeler kan overdras til andre 
andelseiere og kan innløses uten at eierskapet i andels-
laget sies opp. Innbetaling av ikke innskutt obligatorisk 
andelskapital skal skje ved trekk i andelseiers brutto tøm-
meroppgjør. I tillegg kan betaling skje ved kontant innbeta-
ling, trekk i forrentningsutbetaling eller trekk i andelseiers 
etterbetaling.

NOTE 10 -  SPESIFIKASJON AV DRIFTSINNTEKTER

Driftsinntekter for salg av varer og tjenester fordeler seg 
på følgende virksomhetsområder:
 2017  2016

Tømmer og skogtjenester 633 841 583 562

Bioenergi 24 174 25 418

Skogbruksplaner 28 869 14 250

Serviceavgift 3 195 3 209

Andre inntekter 7 073 8 189

Sum 697 151 634 628

                   Usikrede

Nåverdi av årets pensjonsopptjening   133

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen   78

Avkastning på pensjonsmidler   0

Periodisert arbeidsgiveravgift   30

Estimatavvik   385

Administrasjonskostnader   0

Netto pensjonskostnad   625

NOTE 6 - VARER
 2017 2016

Tømmer 3 071 2 337

Energivirke – råvarer 7 201 9 126

Energivirke – egentilvirket 1 890 585

Sum 12 162 12 048

NOTE 7 - ANDRE FORDRINGER

Inntektsført på igangværende prosjekter i 
avdeling for Areal og Ressurser 12 455

Direkte kostnader knyttet til opptjent inntekt 8 538

Dekningsbidrag på igangværende prosjekter 3 917

Opptjente ikke fakturerte inntekter på 
igangværende prosjekter 11 310

Mellomværende datterselskap 1 275

Andre fordringer 1 929

Sum andre fordringer 14 514

NOTE 8 - KASSE/BANK/POSTGIRO

Det er etablert en skattetrekksgaranti pålydende 1 900.

 Alle beløp er i hele 1 000 kr
Forts. NOTE 5
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NOTE 11 -  SPESIFIKASJON AV LØNNSKOSTNAD,
ANTALL ANSATTE OG GODTGJØRELSER

 2017 2016

Lønn 31 726 29 136

Folketrygdavgift 5 048 4 706

Pensjonskostnader 5 325 3 355

Andre ytelser 455 420

Sum 42 554 37 615

Det gjennomsnittlige antallet ansatte i regnskapsåret har 
vært 59 funksjonærer og 2 skogsarbeidere.
 
Ytelser til ledende Adm.   Andre 
personer  direktør Styret tillitsvalgte

Lønn 1 221 754 386 

Pensjonskostnader 705  

Andre ytelser 8  

Revisor
Kostnadsført godtgjørelse for revisjon av Mjøsen Skog SAs 
regnskap i 2017 utgjør 186.
For annen bistand er det kostnadsført 6, dette relateres til 
revisjoner av enkeltprosjekter.

NOTE 12 -  GARANTIANSVAR

Det påhviler andelslaget et garantiansvar i forbindelse med 
Driftskredittordningen i landbruket. I tillegg har andelslaget 
en garanti overfor Nye Veier AS pålydende 728.

NOTE 13 -  GJELD SOM ER SIKRET VED PANT

Gjeld til kredittinstitusjoner 30 000 og kassekreditt med 
limit 30 000, effektiv 0, er sikret med pant i aksjer bokført 
som anleggsmidler, utestående fordringer samt eiendom 
hos datterselskap.
Balanseført verdi av pantsatte aksjer utgjør 39 983.

NOTE 14 -  SKATTEKOSTNAD

Årets skattekostnad fordeler seg på: 2017

For mye avsatt betalbar skatt i 2016 -

Formuesskatt 0,15 % av nettoformue 427

Sum skattekostnad 427

Beregning av årets skattegrunnlag: 

Resultat før skattekostnad 10 733

Permanente forskjeller -8 513

Mottatt konsernbidrag 631

Endring i midlertidige forskjeller -1 302

Årets skattegrunnlag 1 548

Betalbar skatt i balansen består av avsatt formuesskatt på 
427 og skattefunnfordring på 798, reklassifi sert til andre 
fordringer.

Oversikt over midlertidige forskjeller:
 2017 2016

Fordringer 3 267 -236

Varer 0 0

Anleggsmidler 1 813 1 189

Pensjoner -3 125 -302

Regnskapmessig avsetning 0 0

Fremførbart underskudd -45 344 -46 891

Fremførbar godtgjørelse på utbytte 0 0

Sum midlertidige forskjeller -43 389 -46 240

Grunnlag for formuesskatt:

Fast eiendom 10 677 10 677

Driftsmidler 10 774 9 775

Varebeholdning 12 161 12 048

Fordringer 95 585 89 035

Bankinnskudd og kontanter 13 155 7 302

Ligningsverdi av verdipapir 244 165 233 204

Anlegg under utførelse 4 791 3 375

Gjeld -106 674 -102 168

Nettoformue 284 634 263 249

NOTE 15 -  TRANSAKSJONER MED
NÆRSTÅENDE PARTER

Det er gjennomført transaksjoner med nærstående parter, 
som omfatter omsetning av tømmer samt kjøp av varer og 
tjenester, med følgende beløp:

 2017  2016

Ansatte 7 516 4 807

Styret 1 944 1 951

Øvrige andelseiere 515 452 497 210

Datterselskap – leie av lokaler 786 754

Alle transaksjoner er gjennomført på forretningsmessige 
vilkår, på lik linje med øvrige andelseiere.

 Alle beløp er i hele 1 000 kr
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KONTANTSTRØMANALYSE Alle beløp er i hele 1 000 kr

   2017 2016

  Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

  Resultat før skattekostnad 10 732  13 719  

  - Periodens betalte skatter 343 321  

 -/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler 0 0  

 + Ordinære avskrivninger 3 488 2 254

 +/- Endring i varelager - 112 5 004

 +/- Endring i kundefordringer - 7 257 - 3 923

 +/- Endring i leverandørgjeld 1 533 2 509

 +/- Forskjell mellom kostn.ført pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn. 2 824 876

 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 2 057 - 8 165

 = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 13 608 12 595

  Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

 + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  0 0

 - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler - 5 540 - 6 564

 + Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler 0 0

 - Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler - 490 - 240

 = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -6 030 - 6 804

  Kontantstømmer fra fi nansieringsaktiviter

 - Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 0

 +/- Netto endring i kassekreditt 0 - 3

 + Innbetaling av egenkapital 1 321 828

 - Tilbakebetaling av egenkapital - 846 - 887  

 - Utbetaling av avkastning på andelskapital - 2 199 - 1 909 
 
 = Netto kontantstrøm fra fi nansieringsaktiviteter -1 725 - 1 970

 +/- Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 0 0

 = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 5 853 3 821

 + Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 7 302 3 481

 = Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 13 155 7 302
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Revisjon og kontrollkomité

23

Regnskap



Miljørapport 2017

Miljøpolitikk
Mjøsen Skogs miljøpolitikk er sentral i virksomhetens 
arbeid knyttet til miljø og som del av vår miljøsertifi -
sering. Miljøpolitikk og revisjonsrapporter kan leses på 
www.mjosen.no.

PEFC sertifi sering
PEFC er verdens største system for sertifi sering av 
bærekraftig skogbruk og produkter fra bærekraftig 
skogbruk. Mjøsen Skog er PEFC-sertifi sert gjennom 
Det Norske Veritas GL. I Norge er ordningen basert 
på Norsk PEFC Skogstandard, samt ISO 14001 Miljø-
ledelsessystem. Mjøsen Skog krever at alt tømmer 
som omsettes gjennom bedriften, følger Norsk PEFC 
Skogstandard.

FSC® sertifi sering
Mjøsen Skog er FSC®FM gruppesertifi sert (FSC-
C103851) gjennom Soil Association Certifi cation Ltd. 
Mjøsen Skog som handelsorganisasjon er også sertifi -
sert for omsetning av FSC virke gjennom en FSC® CoC 
sporbarhetssertifi sering (FSC-C103764).

Interne revisjoner og kontroller
Revisjoner og interne kontroller er en fast del av 
Mjøsen Skogs kvalitets- og miljøstyringssystem. For-
målet er å måle i hvilke grad vi oppfyller eksterne 
krav og egne målsettinger. Resultatene blir brukt som 
grunnlag for å bli bedre i våre tjenester.

Det er i 2017 gjennomført 52 stikkprøvekontroller av 
skogsdrifter, med et spesielt fokus på hensyn til vikti-
ge miljø-/kulturelementer. Hele 90 prosent av kontroll-
driftene har hatt relevans for hensynet til nøkkelbiotop 
eller andre viktige miljøelementer. Hovedinntrykket er 
bra, men kontrollene viser også forbedringsområder.

Skogkultur er et viktig satsingsområde for Mjøsen 
Skog. Stikkprøvekontroll av skogkulturtjenestene bru-
kes derfor aktivt for å identifi sere og følge opp områ-
der som kan forbedres.

Eksterne revisjoner
Under årets revisjon av hvordan bedriften etterle-
ver ISO 14001 Miljøledelsessystem og Norsk PEFC 
Skogstandard, ble det lagt vekt på implementering av 
revidert ISO 14001 standard, samt fokusområder knyt-
tet til HMS og ALLMA. Vår virksomhet i Ottadalen og 
Gjøvik ble revidert. Det ble gitt ett miljørelatert avvik 
(kategori 2) og fem observasjoner. Avvik er fulgt opp 
og lukket. Tilbakemeldingene fra Det Norske Veritas GL 
viser at vi arbeider godt med miljøstyringen i organisa-
sjonen. Funn og tilbakemeldinger blir brukt aktivt i vårt 
forbedringsarbeid.

Orbicon AS gjennomførte i oktober årets FSC®-revisjon, 
og også her var tilbakemeldingene bra. Samtidig påpe-
ker rapporten klare forbedringsområder. Det ble fi re av-
vik og en observasjon, og disse er i hovedsak knyttet 
til vannhensyn og kantsonekrav. Tilbakemeldingene 
brukes aktivt i forbedringsarbeid.

Nøkkelbiotopregistrering
I Mjøsen Skogs område er det gjennomført nøkkelbio-
topregistrering på drøyt 4,2 mill. dekar produktiv skog. 
På dette arealet er det avsatt snaut 90 000 dekar som 
nøkkelbiotoper. I gjennomsnitt utgjør hver nøkkelbio-
top et areal på vel 15 dekar.

Det er i løpet året gjennomført etterregistrering på et 
fåtall eiendommer som fortsatt mangler miljøregistre-
ring. Norsk PEFC Skogstandard setter nå tydeligere 
krav til kvalitetsvurdering av tidligere miljøregistrerin-
ger.

Etter at kravet om å kartlegge og ivareta viktige livs-
miljøer i skog ble innført, har Mjøsen Skog vært opptatt 
av at skogeiere som blir særlig belastet skal ha rimelig 
kompensasjon. I dag er «frivillig vern» en velfungeren-
de ordning for områder med større sammenhengende 
miljøverdier. I tillegg gir kommunal tilskuddsordning 
gjennom Nærings- og miljøtiltak i skog (NMSK) mulig-
het for tilskudd for enkeltbiotoper som berører større 
tømmerverdier.

Frivillig vern
En økning i bevilgninger over statsbudsjettene de siste 
par årene har forbedret langsiktigheten rundt arbeid 
med frivillig vern. En jevn og forutsigbar fi nansiering 
sikrer god framdrift i pågående frivillig vern saker. 
Også i 2017 ble det fattet vernevedtak for nye skogre-
servater i Mjøsen Skogs område. Mjøsen Skog bistår 
grunneiere i fl ere pågående prosesser.

Informasjon og opplæring
Mjøsen Skog har i 2017 hatt fokus på fl ere kompetan-
sebyggende tiltak. For entreprenører og ansatte er 
det gjennomført samlinger med tema «Revidert Norsk 
PEFC Skogstandard», «Bedre driftsplanlegging», og 
«Hensyn til vannmiljø». I tillegg er det gjennomført 
kurs i Norsk PEFC Skogstandard.

Miljøstatus og utfordringer
I løpet av 2017 har Mjøsen Skog registrert seks hen-
vendelser knyttet til miljøspørsmål. Disse er besvart og 
fulgt opp i henhold til våre rutiner. Ved våre interne 
kontroller ble det avdekket ett tilfelle av feil hogstfø-
ring mot et naturreservat. Saken er fulgt opp mot for-
valtningsmyndighet og sertifi seringsorgan. Hendelsen 
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viser at vi må ha løpende fokus på rutiner og kompe-
tanse i alle ledd. Kontroller og oppfølging av uønskede 
hendelser viser at det er viktig å ha løpende fokus på 
rutiner og forbedringsarbeid.

Hensyn til vannressurser, viktige miljøelementer og 
kulturminner krever løpende fokus. Samtidig ser en at 
dagens rutiner og teknologi reduserer risikoen for feil. 

Implementering av fuktighetskart i planlegging og ut-
førelse er prioritert de siste årene. Kartinformasjonen 
er viktig med tanke på å unngå unødige kjøreskader og 
sikre riktig skogbehandling rundt vannmiljø. I tillegg er 
dokumentasjon og gjenbruk av innsamlede geografi s-
ke data et område det arbeides med å videreutvikle og 
forbedre. En tydeliggjøring av skogbrukets miljøarbeid 
for omverden er fortsatt viktig for næringen.

25

1. Bevaring av kantsone mot myr er ett av kravene i PEFC. På bildet vokser den 
rødlistede arten ulvelav. Spesielt i Skjåk i Gudbrandsdalen er det store fore-
komster av arten.  FOTO: GYRD HARSTAD

2. Vintersopp. Den er spiselig, tåler kulde bra og kan derfor sankes til langt utpå 
vinteren. Vokser på døde lauvtrær. FOTO GYRD HARSTAD

3. Gyllen rovfl ue. Finnes ofte på hogstfl ater der den sitter på stubber for å jakte 
biller og fl uer. FOTO: GYRD HARSTAD 

4. Orkidéen skogmarihånd vokser i skog med rikere jordsmonn og fi nnes ofte på 
gamle slåtte- og beitemarker. FOTO: GYRD HARSTAD

Skogbruksplanlegger Gyrd 
Harstad har deltatt i å innarbei-
de metoden NiN (Natur i Norge) 
i MiS (Miljøregistrering i Skog). 
Konsekvensen er at de gamle 
vegetasjonstypene blir endret. 
For å sette riktig vegetasjons-
type, kreves nå mer kunnskap 
om arter. Vegetasjonstype kan 
si noe om f. eks. produksjons-
evnen til skogen og råtefaren. 
FOTO: SILJE LUDVIGSEN

3 4



 

1. Skiløyper og skogsdrift – to aktiviteter som kan krysse hverandres 
spor. Der hogst berører skiløyper skal skiløpere varsles om dette 
gjennom skilting. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

2. Det ble holdt en rekke informasjonskvelder for nye skogeiere i fjor. 
Engasjementet og oppmøtet var godt. Her fra informasjonskveld på 
Ringsaker, hvor Helge Hvoslef fortalte om aktiviteter i Ringsaker 
Skogeierområde. FOTO: BERIT SANNESS

3. Mjøsen Skog var en av hovedsamarbeidspartnerne til Norges Bygde-
ungdomslags Landsstevne 2017 på Jørstadmoen. Eivind Nordby (t.v) 
og Øystein Haugerud fra Distriktstjenesten sto på stand for å ta en 
prat med unge lovende skogeiere. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

4. Skogdag i Gausdal med opprusting og vedlikehold av skogsbilveg 
som tema. Mjøsen Skogs veiplanlegger Erik Gjerstadberget holdt 
foredrag.  FOTO: TROND PRESTRUD

5. Østre Toten Skogeierlag inviterte til jentekurs i praktisk bruk av 
ryddesag og motorsag i fjor høst. FOTO: KARI S. HVEEM

6. Årsmøtet i Mjøsen Skog ble tradisjonen tro avholdt på Honne på Biri 
i april. FOTO: SILJE LUDVIGSEN
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Organisasjon

ADMINISTRASJON

Medarbeidere
Pr. 31.12.2017 er 61 fast ansatt i Mjøsen Skog SA.

Antall ansatte 2017 Ansatte Årsverk

Distriktstjenesten 27 25,4

Skogsarbeidere 2 1,5

Skogbruksplanleggere 20 18,8

Hovedkontor 12 12

SUM 61 57,7

Mjøsen Skogs ledergruppe
Adm. dir. Erik A. Dahl
Skogsjef Johannes Bergum
Avdelingssjef Geir Korsvold
Virkessjef Stefan Mattsson
Kommunikasjonssjef Berit Sanness
Økonomisjef Laila Haugen Wik

REPRESENTASJON

Representasjon i andre selskaper og organisasjoner
pr 31.12.2017

Norges Skogeierforbund
Styremedlem: Terje Uggen
Medlem av valgkomiteen: Siv Sviland Høye

Moelven Industrier ASA
Styremedlem: Asbjørn Bjørnstad
Medlem av Bedriftsforsamlingen: Terje Uggen
Medlem av valgkomiteen: Terje Uggen

Lena Fjernvarme AS
Styremedlem: Lisbet Rustad

Oplandske Bioenergi AS
Styremedlem: Asbjørn Bjørnstad 

Norsk Skogkapital AS
Styremedlem: Terje Uggen

Transportfellesskapet Østlandet AS
Styremedlem: Erik A. Dahl

Norsk Virkesmåling
Styremedlem: Erik A. Dahl

Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig
Medlem i representantskapet: Torun Heringstad
Medlem av valgkomiteen: Terje Uggen

Utviklingsfondet for skogbruk
Styremedlem: Berit Sanness

Rådgivende utvalg for sentralt inntrukne rentemidler 
fra skogfond
Medlem: Berit Sanness

Det norske Skogfrøverk
Styremedlem: Johannes Bergum

Kontaktutvalget for skogbruket på fylkesplan
Oppland: Lisbet Rustad, Johannes Bergum
Hedmark: Johannes Bergum
Akershus: Berit Sanness

Landbruksråd Innlandet
Styremedlem: Lisbet Rustad

Landbruksforum
Hedmark: Berit Sanness
Oppland: Berit Sanness

Primærnæringsutvalget for Nord-Gudbrandsdal
Medlem: Torun Heringstad

Faglig rådgivende utvalg for Reinheimen Nasjonalpark
Medlem: Torun Heringstad

Faglig rådgivende utvalg for Langsua Nasjonalpark
Medlem: Torun Heringstad

Innlandsplattform for ny rovdyrpolitikk
Medlem: Ole Randin Klokkerengen

Forhandlingsutvalget for Naturbruksoverenskomsten, 
NHO Mat og Drikke
Medlem: Johannes Bergum

AS Kirkegaten 70
Styreleder: Terje Uggen
Styremedlem: Erik A. Dahl
Styremedlem: Laila Haugen Wik
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ÅRSMØTE
Representanter i årsmøtet 5. og 6. april 2017

Ordfører: Jostein Tromsnes

 

Valgkretser: Representanter:

Skjåk Jo Trygve Lyngved

Langmorkje 

Fron 

Øyer Ottar Moe

Toten 1 Rolf Børstad 

Toten 2 

Toten 3 Ole Edvard Løken

Toten 4 

Toten 5 Mats Halvorsrud

Eina 

Brøttum 

Ringsaker  

Veldre 

Nes Tore Lien Bjørnstad

Furnes Morten Øie

Pihl AS 

Vang Arne Erik Myhre

Løiten  Hilde Mellu

Stange Terje Nilssen

  Olav Vold

Romedal  Ole Johan Klafstad

 Rune O. Brenna

Eidsvoll 

Styret i Mjøsen Skog SA:

Terje Uggen, leder

Lisbet Rustad, nestleder

Asbjørn Bjørnstad

Siv Sviland Høye

Ole Randin Klokkerengen

Kent Ove Moren, ansattvalgt

Rune Glæserud, ansattvalgt

Varaordfører: Kjersti Narum

Valgkretser: Representanter:

Lesja og Dovre Håvard Syse

Skjåk 

Lom Kristian Kjæstad

Vågå 

Sel og Heidal Per Anton Eide

Fron Ola Rundsveen, Edvard Hamilton

Ringebu - Fåvang Pål Borgen, Tore B. Segelstad

Øyer - Tretten Jo Elvestad, Erik Rindal

Gausdal Andreas Smith-Erichsen, Anders 

 Iverslien, Vegard H. Grimstad

Fåberg Jon Grunde Roland, Johan Enger

Biri Einar Stuve, Nils Petter Sand, 

 Mona Herberg

Gjøvik Lars Ligaarden, Harald Gubberud, 

 Arne Åsstuen, Hanne Fougner, 

 Gry P. Rolid, Aina Kvernsveen

Østre Toten Christian D. Meyer, Kari Skramstad 

 Hveem, Ruth Lunden

Vestre Toten Ole Edvard Løken, Erik Grefsrud

Brøttum Jon Grande Dahl, Jarle Krogsrud

Ringsaker Helge Hvoslef, Hans Olav Grini

Furnes Leif Einar Bratengen

Vang Kristian P. Pandum, John Opsahl

Løten Thor Erik Martinsen

Stange Nils Busvold

Feiring Alf Magne Bjørndal

Eidsvoll Ingvild Berge Askheim, Harald 

 Opsahl

Antall representanter som kunne møte i alt:

Fra styret    7 

Fra skogeierlagene  49 

Fra almenningene / Pihl AS 15 

I alt  71 
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SKOGEIERLAGENE

Skogeierlagenes styrer pr. 31.12.17

Skogeierlag: Leder: Nestleder / styremedlemmer: Ant. medl:

Lesja og Dovre Håvard Syse Narve Tveiten, Jon Håvard Hågå, Thor Amund Ruste 164

Skjåk Sevald Sperstad Berit Alice Risheim, Hans Kristen Skamsar 31

Lom Kristian Kjæstad Ottar Garmo, Ragnhild Sjurgard 46

Vågå Anders Gustav Bjørnsen Berit Jeanne Brun, Jon Gustav Bjørnstad 58

Sel og Heidal Per Anton Eide Pål Harlaug, Øyvind Holen 139

Fron Ola Rundsveen Hanne Hvattum, Edvard Hamilton, Eskil Hovland 257

Ringebu - Fåvang Pål Borgen  Kjell O. Kaurstad, Ole Høystad, Gørild Barth, Tore B. Segelstad  204

Øyer - Tretten Jo Elvestad Erik Rindal, Bård Sletten, Jon Finborud, Solveig Ourom 199

Gausdal Trond Kalstad Bjørn M. Gilberg, Vegard H. Grimstad, Andreas Smith-Erichsen, 

  Anders Iverslien 291

Fåberg Jon Grunde Roland Johan Enger, Silje Jørstad, Jens Martin Holme  273

Biri Einar Stuve Nils Petter Sand, Mona Herberg 148

Gjøvik Lars Ligaarden Harald Gubberud, Magnus Liljedahl, Hanne Fougner 302

Østre Toten Christian Diskerud Meyer Kari Skramstad Hveem, Ruth Lunden, Nils Ola Faukald, 

  Trond Ulsrud 244

Vestre Toten Ole Edvard Løken Erik Grefsrud, Erling R. Aasjordet 200

Brøttum Jon Grande Dahl Anita Beate Sandvold, Jarle Krogsrud 89

Ringsaker Helge Hvoslef Carsten Bakke, Ola Bratberg, Hans O. Grini, Jørgen Opsal 310

Furnes Leif Einar Bratengen Lars-Ole Godager Tveter, Olav Dobloug  59

Vang Kristian P. Pandum Jon Opsahl, Anne Rustad 111

Løten Thor Erik Martinsen Ola Brevig, May-Elin Imset 102

Stange Nils Busvold Tom Sagbakken, Eli Andressen 215

Feiring Alf Magne Bjørndal Gunnar Stenberg Sjuve, Ida Camilla Søberg Berger 75

Eidsvoll Ole Randin Klokkerengen Dag Skovseth, Harald Opsahl 180

VALGKRETSER

Lesja og Dovre Gausdal Furnes 
Skjåk Fåberg Vang 
Lom Biri Løten 
Vågå Gjøvik Stange Gudbrandsdalen
Sel og Heidal Østre Toten Feiring Toten
Fron Vestre Toten Eidsvoll Ringsaker
Ringebu - Fåvang Brøttum  Hamar, Løten, Stange
Øyer - Tretten Ringsaker  Eidsvoll

Valgkretser for større eiendommer
som ikke er medlem i skogeierlag: 
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STYRET I MJØSEN SKOG SA

STYRET Valgt 1. gang

Terje Uggen, Veldre Almenning,leder  2015

 (nestleder fra 2013)

Siv Sviland Høye, Ringebu-Fåvang, nestleder 2017 

 (styremedlem fra 2016)

Asbjørn Bjørnstad, Brøttum 2013

Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll 2011

Lisbet Rustad, Fåberg 2015

Valgt av de ansatte  (fram til årsmøtet 2018)

Kent Ove Moren, Stange 2014

Rune Glæserud, Reinsvoll  2014

Varamedlemmer til styret Valgt 1. gang

1. vara Arild Svare, Langmorkje Almenning 2017

2. vara Ruth Lunden, Østre Toten 2015

3. vara Carsten Bakke, Ringsaker 2017

 

Ansattevalgte varamedlemmer til styret 

1. vara Anne Mæhlum, Brøttum (sluttet 31.08.2017)

2. vara Anders Flugsrud, Lillehammer 

ORDFØRER/VARAORDFØRER

ORDFØRER/VARAORDFØRER Valgt 1. gang

Jostein Tromsnes, Ringebu-Fåvang 2009

Kjersti Narum, Stange 2014

KONTROLLKOMITÉ

KONTROLLKOMITÉ Valgt 1. gang

Astrid Simengård, Øyer-Tretten, leder 2017 

 (medlem fra 2016) 

Lars Skramstad, Løten 2017

Ordfører 

Jostein Tromsnes, Ringebu-Fåvang 2009

Personlig varamedlem Valgt 1. gang

Per Arvid Bragelien, Sel 2017

Ole Kjøs, Vang 2017

Varaordfører 

Kjersti Narum, Stange 2014

VALGKOMITÉ 
Distrikt Periode Medlem Varamedlem
Nord-Gudbrandsdal 2016-19 Anders Formo Reidar Vestad

Sør-Gudbrandsdal 2017-20 Jon Grunde Roland Kari Kirkebø

Gjøvik - Toten 2016-19 Nils Petter Sand Kjersti Fremstad

Nord-Hedmark 2015-18 Arne Ingvar Dobloug, leder Håvard Freng

Sør-Hedmark 2017-20 Lars Bryhni Lars Maagaard

Eidsvoll 2015-18 Jan Kristen Brodshaug, nestleder Ketil Langseth
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HISTORISK OVERSIKT  Oversikt 1950 - 2017. Medlems-/andelseiertall, omsetning og priser       

 Medlemmer/   Tømmerpriser
År Andelseiere Omsetning Omsetning Gj.sn.pris kalenderåret, kr/m3

 pr. 31.12 1000 m3 mill. kr.   Massv. gran 1      Sagtømmer gran 2

1949/50 3 942 514,5 21,3 44,70 49,90

1959/60 5 969 501,7 43,7 80,20 96,10

1969/70 6 326 511,4 46,8 82 104

1979/80 6 213 516,3 100,7 155 258

1990 6 028 807,4 292,4 306 424

2000 4 578 597,6 262,0 224 410

2007 3 966 972,9 483,6 242 522

2008 3 974 939,7 491,6 285 492

2009 3 896 776,7 385,5 245 411

2010 3 869 860,0 478,9 254 470

2011 3 825 915,4 540,2 310 447

2012 3 796 955,1 542,6 267 418

2013 3 755 921,7 499,0 220 413

2014 3 744 1 023,3 563,2 212 500

2015 3 712 1 051,0 569,1 208 479

2016 3 693 1 165,1 634,0 207 478

2017 3 683 1 191,9 697,2 214 514

1) Til og med driftsåret 1968/69 gjelder prisene for barket massevirke, deretter for ubarket med volum under bark.

2) Lokale tillegg er ikke inkludert i årene før 1987/88.

BRENSELPRODUKSJON  Mjøsen Skogs leveranse av brenselsflis

       
BRENSELSTYPE 2013 2014 2015 2016 2017

Skogsfl is, m³ løst 1 143 134 121 317 109 000  102 850 109 267

Stammevedfl is, m³ løst 2 41 253 39 786  67 348 80 112  69 677

SUM m³ løst 184 387 161 103 176 348  184 978  178 944

1) Skogsfl is: Flis av heltre og GROT (GReiner Og Topper)

2) Stammevedfl is: Fliset rundvirke fra terminal på Rudshøgda
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Mjøsen Skog SA

Kirkegata 70, Postboks 84, 2601 Lillehammer

Telefon: 61 26 30 00

E-post: mjosen@mjosen.no

Web: www.mjosen.no

Produksjon: Kobolt Printshop AS, Gjøvik

www.mjosen.no


