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Vår visjon
Vi er ledende på 
å skape verdier i 
skogen.

Våre verdier 
Tillitsskapende
Nytenktende
Engasjerte 

Vårt formål
er  å  arbeide  for  
andelseiernes 
økonomiske 
interesser  
tilknyttet  deres  
skogeiendom.
Tømmeromsetning 
og skogtjenester er 
Glommen Mjøsen 
Skogs viktigste 
aktivitet. Selskapet 
har en sterk og 
stabil posisjon 
i markedet og 
hver dag skapes 
det økonomiske 
resultater for våre 
andelseiere. 
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HOVEDTALL

 
MORSELSKAPET

2021 2020

VIRKESOMSETNING 

Totalt tømmerkjøp i 1000 kubikkmeter (m3) 3 351 3 047

Herav tømmerkjøp fra andelseiere i 1000 m3 2 726 2 358

Tømmeromsetning i millioner kroner (MNOK) 1  481 1  281

Leverandører antall 3 537 3 426

Gjennomsnittsleveranse pr leverandør i m3 675 889

TJENESTER

Administrasjon av skogsdrifter i 1000 m3 2 703 2 441

Antall ALLMA-abonnenter 3 204 2 834

ANDELSEIERE

Andelseiere antall 7 100 7 086

Andelseiernes produktive skogareal i millioner dekar (daa) 11 11

ANSATTE

Antall årsverk 131 127

ØKONOMI

Driftsinntekter, MNOK 2 370 1 985 

Driftsresultat, MNOK 23 20

Finansresultat, MNOK 369 48

Ordinært resultat før skatt, MNOK 392 68

Egenkapitalandel, prosent 63 46
 

Atle Kalbækken i  
Nord-Østerdal.

Skogbruksleder

Foto: M
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PANDEMIENS PÅVIRKNINGER 

Jonas Gahr Støre (Ap) lot seg 
begeistre: - Norsk ungdom kan 
og vil! 

Nederst venstre: Skogplanting  
med statsministeren

Glommen Mjøsen Skog fikk 
mye positiv medieoppmerk-
somhet for å ha ansatt 
ungdommer til skogplantingen 
våren 2021.

Til høyre: Skogkulturleder 
Håkon Husdal, Romerike
Skogkulturlederne sto for op-
plæringen av ungdommene 
som strømmet til for å plante 
skog. 

Øverst venstre: TV2 intervjuer 
adm.dir. Gudmund Nordtun

2021 vil historisk stå i koronapandemiens tegn med mange utfordringer. 
Men for skogbruket og verdikjeden skog ble 2021 et historisk godt år når 
det gjelder etterspørselen etter vårt råstoff. Begrensninger på sosiale 
aktiviteter og utenlandsreiser gjorde at folk i stedet ville ha hytte og pusse 
opp sine hjem. Dette ga svært positive effekter på etterspørsel og pris på 
produkter fra skogen. 

Økende klimautfordringer fører også til en større vilje til å bygge med 
fornybare ressurser. Dette er en trend uavhengig av Covid-19, men vi 
tror pandemien var med på å øke bevisstheten rundt vår sårbarhet på 
kloden og dermed forsterke oppmerksomheten rundt det å leve av og 
med naturen. I sum kan vi konkludere med et historisk godt 2021 for 
skognæringen. Nå knytter spenningen seg til hva som skjer når samfunnet 
beveger seg over i en mer normal tilstand. Har forbruksmønsteret endret 

seg permanent eller skal vi tilbake til et mer historisk 
normalt nivå når det gjelder etterspørselen etter vår 
råvare?

Norsk skogbruk var mest påvirket av pandemien 
gjennom mangel på arbeidskraft til å utføre planting 
og skogkultur. Som flere andre næringer har vi blitt 
avhengig av arbeidskraft fra land lenger sør og øst 
i Europa, og innreiserestriksjoner og karantene ble 
en betydelig hindring. I Glommen Mjøsen satset vi 
derfor på lokal arbeidskraft og arbeidet målrettet 
for å rekruttere norsk ungdom til å plante skog 
i fjor. Dette fungerte godt og bidro til å redde 
plantesesongen 2021. Vi tror ungdomssatsingen 
var viktig av flere grunner. Én av dem var at mange 
ungdommer fikk et positivt møte med skogbruket, 
som vi tror har betydning i et større og mer langsiktig 
rekrutteringsperspektiv. Selv om det lettes på 
begrensninger for utenlandsk arbeidskraft, vil 
Glommen Mjøsen Skog fortsette satsingen på norsk 
ungdom. Vi mener det er en essensiell del av vår rolle 

som samfunnsaktør, og det knyttes forventninger til 
at vi skal ta en ledende rolle i å utvikle skognæringen. 
Ungdomssatsingen er en del av dette totalbildet. 
Tilstrekkelig arbeidskraft til ungskogpleie var mer 
krevende, både fordi det foregår over et lengre 
tidsrom og fordi det er en aktivitet som krever 
mer erfaring og opplæring av arbeidskraften. 
Pandemien førte dermed på sin måte til at antall dekar 
ungskogpleie endte langt lavere enn planlagt i 2021. 
Vi slår oss ikke til ro med det, og har ambisjoner om et 
helt annet utfall i 2022.

Sykefraværet i Glommen Mjøsen er svært lavt. I 2021 
var den på 0,12 prosent, noe som er oppsiktsvekkende 
selv i en «normalsituasjon». Årsaken til at våre ansatte 
ikke helsemessig ble rammet av korona i fjor kan nok 
dels ha sin forklaring i en desentralisert struktur, men 
ikke minst en pliktoppfyllende og lojal arbeidsstyrke 
som tilpasser seg de føringer og rammebetingelser 
som gjelder. Dette kan vi være stolte av.
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Anne Mæhlum 

Fagsjef  
konsulenttjenester

Foto: Silje Ludvigsen
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I 2021 omsatte Glommen Mjøsen Skog-konsernet (inkludert datterselskapet 
Glommen Skog AS) totalt 3,68 millioner kubikkmeter (m3) tømmer mot 3,37 
millioner m3 i 2020. Konsernet fikk en markedsandel i Norge på 31 prosent i 
2021. Det er en reduksjon på 0,4 prosentpoeng fra 2020, men en økning på 1,3 
prosentpoeng fra 2019. Glommen Mjøsen Skog SA har stått for driftsledelse av 
2,75 millioner m3 av totalt 3,35 millioner m3.  Volumet hvor skogbruksleder har 
hatt driftsledelse utgjør 83 prosent av det som omsettes i organisasjonen.  

«KLONDYKE» BLANT SAGBRUKENE 

Starten av 2021 var preget av lave sagtømmerlagre og store massevirkelagre 
i det meste av vår geografi. Stor etterspørsel etter sagtømmer og krevende 
avsetningssituasjon for massevirke satte sluttavvirkning i fokus utover vinteren. 
Ytterligere økning av sagtømmerpris utpå våren ga enda sterkere føringer for 
å drive med sluttavvirkning framfor tynning. Trelastprisen gikk «til himmels» 
i løpet av sommeren og tidlig høst, som kulminerte med en prisnedgang mot 

årets slutt. Sagbrukene hadde et økonomisk rekordår 
i 2021. Hadde det ikke vært for meget stor hogstvilje 
blant skogeierne i Skandinavia, som ga industrien 
en god råvaresituasjon, ville også sagtømmerprisen 
nådd et høyere nivå. Markedsteorien om 
«tilbud og etterspørsel» er i høy grad til stede i 
sagtømmermarkedet. Fra august var det også balanse 
i massevirkemarkedet og høsten var preget av høy 
aktivitet, fortsatt med sluttavvirkning i høysetet. 
Balansen i etterspørsel og prisdifferanse mellom 
sagtømmer og massevirke ga en høy sagtømmerandel 
i 2021.

SNØBREKK OG STORMFELLING

Det er krevende å generalisere driftsforhold fra 
nord til sør i Glommen Mjøsen Skog sin geografi, 
men driftsåret 2021 må i sum kunne karakteriseres 
som over snittet stabilt. Det er likevel to hendelser 
som skiller seg ut. I januar i fjor kom det et betydelig 
snøfall med bløt snø. Dette førte til delvis omfattende 
snøbrekkskader flere steder i vår geografi. 
Skadebildet var tydeligst på vestsiden av Mjøsa, fra 
Eidsvoll i sør til Lillehammer i nord, men også mer 
lokalt i andre geografier. 

Så fikk Innlandet virkelig smake høststormen den 
19. november, der Sør-Gudbrandsdalen, Ringsaker, 
Gjøvik og Toten ble hardest rammet. Det positive er 
at driftsforholdene etter denne stormen har spilt på 
lag, med lite snø og relativt stabil kulde. Det har ført 
til at opprydningsarbeidet har gått mer smidig enn 
først fryktet, men fortsatt et tidkrevende arbeid som 
har preget vintersesongen 21/22 i disse områdene. 
Tallet på stormfelt volum har variert, fordi det har vært 
krevende å vurdere eksakt, men ved inngangen av 
2022 er anslaget 200.000 kubikkmeter. Dette var også 
anslaget rett i etterkant av hendelsen.  

TØMMERMARKEDET FRAMOVER 

I årets første måneder av 2022 holder 
fortsatt sagtømmerprisen et høyt nivå mens 
massevirkeprisene er lave. Etterspørsel av trelast 
ser ut til å holde seg godt, selv om markedet er 
uforutsigbart og vi må forvente markedssykluser som 
peker i begge retninger framover også. Generelt 
har vi tro på en forholdsvis god etterspørsel av 
sagtømmer i framtiden med tilhørende godt prisnivå. 
Massevirkemarkedet er i bedre balanse ved inngangen 
til 2022 enn for ett år tilbake. Etterspørsel er økende 
da industriens råvarelager nå er redusert til normalen 
i de fleste geografier, og volumet industrien forbruker 
må erstattes av nye innkjøp. Så langt har høy aktivitet 
innen sluttavvirkning og sagtømmervolum gitt gode 
muligheter for treforedlingsindustrien til å kjøpe det 
tilhørende massevirket til en rimelig pris. 

AVVIRKNING OG 
TØMMEROMSETNING 

PRISER 2021

Geografi Gran  
massevirke

Gran 
sagtømmer

Furu  
massevirke

Furu 
sagtømmer Lauv

Volum
2021 (m3)

Nord-Østerdal 242 541 224 522 278  97 901 

Midt-Østerdal 259 597 257 581 275  176 833 

Trysilvassdraget 257 589 246 607 257  218 533 

Sør-Østerdal 261 612 260 600 249  263 080 

Solør 274 615 272 597 256  336 292 

Vinger-Odal 265 594 261 590 256  384 392 

Havass 257 590 254 573 251  638 091 

Eidsvoll 233 606 230 540 257  75 398 

Hedmarken Sør 272 611 271 615 285  278 516 

Ringsaker 257 594 240 575 294  213 019 

Gjøvik og Toten 239 594 216 586 293  318 379 

Gudbrandsdalen Sør 249 578 225 588 283  200 923 

Gudbrandsdalen Midt 226 566 222 487 278  70 086 

Gudbrandsdalen Nord 228 589 225 502 283  72 834 

Sagtømmer er inkl spesialtømmer, massevirke er inkl gjerdevirke.
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SKOGKULTUROMSETNING 

Region Havass Glåmdalen Østerdalen Hedmarken Oppland Sum

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Planter solgt, mill. stk 1,8 1,7 2,4 2,9 2,7 2,1 3 ,4 3,7 3,1 2 ,5 3,0 4,3 3 ,9 3,6 1,8 14,5 14,7 13,7

Planting, mill. stk 1,5 1,3 1,5 2,3 2,0 1,7 2 ,7 2,5 2,2 2 ,2 2,3 3 3 ,5 2,1 1,5 12,2 11,2 9,9

Ungskogpleie, daa 7 926 7 960 5248 17 114 14 128 5282 10 227 15 698 5738 8 139 12 448 9660 20 063 9 267 2288 63 469 59 501 28216

Forhåndsrydding, daa 5 877 4 921 3335 8 356 8 913 3129 5 875 5 528 3178 2 309 2 951 1111 562 360 4 22 979 22 673 10757

Markberedning, daa 1 394 1 859 2171 7 843 9 828 10173 10 404 14 755 17078 7 761 5 469 10284 9 847 11 877 6396 37 249 43 788 46102

Gjødsling, daa 0 0 3186 4 129 3 901 2911 9 261 8 270 5773 2 797 5 175 6164 8 246 2 312 359 24 434 19 658 18393

Grøfterensk, meter       -         17  002 6269 -        42 517 54362 -       36 582 34113 -       52 985 53801 -        36 270 6560 -      185 356 155105

Glommen Mjøsen 
Skog er den aktøren i 
skog-Norge som planter 
flest planter årlig, 

Fersk skogplantør  
Suzanne Fjelland (18)  

Foto: M
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SKOGKULTUR OG
SKOGPRODUKSJON

Koronaen førte med seg en betydelig usikkerhet 
knyttet til utenlandsk arbeidskraft i 2020, mens 2021 
trodde vi først skulle bli en mer normal sesong. Sånn 
ble det ikke. Senvinteren 2021 skjønte vi at det ikke 
ble mulig å få inn den utenlandske arbeidskraften vi 
hadde gjort avtale med. Totalt dreide det seg om vel 
200 skogsarbeidere fra ulike nasjoner. 

Glommen Mjøsen Skog valgte da raskt en offensiv 
tilnærming til norsk arbeidskraft, med søkelys på 
ungdom. Vi lyste ut og markedsførte bredt flere 
stillinger som skogplantører over hele geografien. 
Responsen var overveldende, og vi ansatte hele 
270 arbeidere, i all hovedsak ungdom. Denne store 
nyrekrutteringen krevde en betydelig oppfølging 
fra våre skogkulturledere og skogstudenter på 
sommerjobb hos oss, men ved å ansette lokal 
arbeidskraft ble skogkultursesongen reddet, og 
ikke minst, skogbruket kom på «alles lepper» 
med positivt fortegn. Først og fremst håper vi 
dette har gjort at flere unge har blitt interessert i 
å velge en skogkarriere, og om de ikke velger en 
grønn utdanning, vil de forhåpentligvis være gode 
ambassadører for skognæringen i framtiden. Vi 
kommer til å rekruttere unge skogplantører også i 
2022, men ikke i samme omfang. 

Et annet viktig bidrag for å få plantene i jorda, var 
alle skogeierne som valgte å plante selv. Dette 
var også tilfellet året før, og den ekstraordinære 
tilskuddsordningen fra 2020 ble gjeninnført for 
vårplantingen 2021. Midt på sommeren åpnet 
grensene delvis, og til høstplantingen var den 
utenlandske arbeidskraften stort sett på plass. Det ble 
omsatt snaut 13,7 millioner planter i 2021, som kun er 
rundt ti prosent færre enn toppåret 2020. 

UNGSKOGPLEIE OG EKSTREMVÆR

På grunn av stengte grenser, fikk vi ikke inn nok 
profesjonelle skogsarbeidere til å nå målene for 
ungskogpleie i 2021. Dette må kompenseres i 2022. 
Ungskogpleie øker verdien på framtidsskogen, men 
kommer også til å bli viktig i møte med klimaendringer. 
Skogbruket merket dessverre konsekvensene av 
snøbrekk og stormfelling i 2021, som følge av mer 
ekstremvær. Ungskogpleie tidlig i omløpet er viktig for 
å redusere risikoen for dette. 

MARKBEREDNING

I 2021 ble det markberedt cirka 45 000 dekar, både  
med gravemaskin og lassbærere med markbrednings-
aggregat. Dette er ny rekord, men potensialet er 
fortsatt betydelig større.
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Areal og Ressurs-
avdelingen består 
av 23 medarbeidere. 
Avdelingen 
utarbeider og 
leverer skog-
bruksplaner til 
hele landet og har 
stor ekspertise 
innen digitale 
forvaltningsverktøy. 
Avdelingen bistår 
også skogeiere 
i frivillig vern-
prosesser, miljø-
registreringer og 
i utbyggingssaker 
som ny E6 og 
kraftlinjer. 

Foto: Silje Ludvigsen
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AREAL OG  
RESSURSER

PRESIS SKOGFORVALTNING BLIR VIKTIGERE

Gjennom skogbruksplanen, har de de fleste av våre 
andelseiere et godt grunnlag for å drive en god 
skogforvaltning. Digitale skogbruksplaner vil gi mer 
presise beslutninger fordi de kan ajourføres, altså 
oppdateres digitalt når det gjøres ulike tiltak i skogen. 
En skogbruksplan består også av store datamengder, 
som i et digitalt skogbruksplanverktøy vil gjøre 
skogforvaltningen bedre.  

Ved årsskiftet abonnerte totalt 3204 skogeiere på vår 
digitale skogbruksplan ALLMA gjennom Glommen 
Mjøsen Skog. Abonnentene eier et produktivt 
skogareal på 9,9 millioner dekar, spredt over hele 
landet. 

I dag abonnerer én tredel av andelseierne i Glommen 
Mjøsen Skog på ALLMA, dette utgjør 66 prosent av 
det totale andelseierarealet. I årene framover skal vi 
jobbe for at enda flere andelseiere ser fordelene og 
fleksibiliteten i å bruke ALLMA aktivt i å planlegge 
tiltak i egen skog. Dette blir viktig fordi forholdet 
mellom produksjonsevne og tilvekst har sunket de 
siste ti årene. 

Nye tall fra Landsskogtakseringen viser nedgang i 
volum og tilvekst i vårt område. Dette til tross for at 
arealandelen med hogstklasse 4 og 5 øker. 

Årsaken er sammensatt og kompleks. Riktig 
skogforvaltning og prioritering mellom arealer som er 
aktuelle for hogst vil bli viktig for å snu den negative 
volumutviklingen, og det avhenger av et godt og 
oppdatert digitalt planverktøy å støtte seg på. 

REKORD I ANTALL SKOGBRUKSPLANER 

I 2021 fikk skogeiere i Hamar, Løten, Indre Østfold 
(Hobøl), Moss, Sarpsborg, Rendalen, Snåsa, Gausdal 

og Øyer nye skogbruksplaner. Til sammen ble det 
levert 1287 skogbruksplaner på 1,8 millioner dekar 
målt i produktivt skogareal. Dette er ny rekord når det 
gjelder antall leverte skogbruksplaner i løpet av ett år! 

Ved årsskiftet hadde Glommen Mjøsen Skog 
pågående takster i kommunene Aurskog-Høland, 
Lillestrøm (Sørum og Fet), Trysil, Engerdal, Nærøysund, 
Østre Toten og Kongsvinger. Vår markedsandel for 
skogbruksplaner i Norge var i 2021 over 50 prosent 
målt i areal. Men konkurransen om oppdragene øker, 
og for å beholde en ledende posisjon må vi ligge i 
front innen utvikling av produkter og takstmetode. 

Innen miljøregistreringer har vi levert behovs-
utredninger i Østre Toten, Kongsvinger, Grane, 
Hattfjelldal, Vefsn, Levanger og Frosta. Det er også 
levert miljøregistreringer for Statskog i Troms. 

RÅDGIVNING

Våre rådgivere er sysselsatt med mange frivillig vern-
saker. Vi merker stor interesse for frivillig vern blant 
skogeierne, men også i år har mangel på offentlige 
bevilgninger begrenset antall områder som er 
vernet.  

Videre har vi bistått skogeiere i kompensasjonsvern 
i forbindelse med utbygging av ny E6, deltatt som 
sakkyndig i forbindelse med utvidelse og nyetablering 
av kraftlinjer og levert verdivurderinger for en større 
kraftlinjeutvidelse for Statnett i Troms. 

I løpet av året er det også gjennomført 40 verdi-
vurderinger av skogeiendommer.
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SKOGINDUSTRI

Blant produktene er biokull til 
mange formål, for eksempel 
innen jord- og hagebruk, urban 
treplanting og dyrefôr.

Til høyre  
Oplandske Bioenergi

Klyngeleder for Norwegian 
Wood Cluster.

Nederst venstre:
Berit Sanness 

Som en vedtatt del av vår strategi skal Glommen Mjøsen Skog være og 
er aktive eiere. Vi har i dag et omfattende industriengasjement, og dette 
er også et område hvor vi merker store forventninger fra samfunnet 
rundt oss. Det pekes på «Det grønne skiftet» og hvordan dette bør 
materialisere seg i nye bedrifter og arbeidsplasser innenfor vår næring.

Gjennom eierskapet i Moelven Industrier har Glommen Mjøsen en 
sterk posisjon i sagbruksbransjen, og kan videreutvikle og sikre denne 
delen av trebearbeidende industri. Samtidig ergrer mange seg over 
tømmertogene som sender verdiskapingen til Sverige. Dette er isolert 
sett riktig – norsk treforedlingsindustri har vært bygget ned over mange 

tiår. Det man imidlertid skal huske er at å eksportere 
tømmer til Sverige har vært helt nødvendig for 
norsk skogbruk, etter massiv nedbygging av norsk 
treforedling. Uten denne avsetningskanalen hadde 
man ikke hatt mulighet til å opprettholde aktiviteten i 
skogen i våre områder.   

Men å basere seg på å være netto eksportør av råvarer 
over tid, er en sårbar strategi. Glommen Mjøsen Skogs 
visjon er å «skape verdier i skogen». 

Hva legger vi i det? Sikker avsetning og posisjon 
i skogindustrien er et viktig område for oss, og 
historisk har fokuset for andelslaget vært å sikre 
avsetning og gode priser på tømmer. Men vi mener 
det ligger noe mer i det å innfri forventningene i det å 
«skape verdier i skogen». Det ligger utvikling i dette. 
Glommen Mjøsen er i dag den sterkeste aktøren i 
norsk skogbruk og har finansiell handlefrihet til å ta 

posisjoner, som vil gi seg utslag i høyere etterspørsel 
og bedre betalingsevne.

Glommen Mjøsen Skog har i dag en rekke 
industriengasjement: 

ALVDAL SKURLAG (37%)

Alvdal Skurlag er en av landets største prosjekt-
leverandør av trevirke til utvendig bruk. 2021 vil bli et 
historisk godt år for Alvdal Skurlag. Utfordringene 
som plutselig dukket opp i desember 2020 rundt 
bedriftens største vekstprodukt, Royal kledning, 
ble håndtert godt. Alvdal Skurlag har jobbet hardt 
for både å oppnå godkjenninger og etablere 
erstatningsprodukter. Som videreforedlingsbedrift 
taklet de også prisøkningene på trelast godt og 
regnskapet for 2021 kan gjøres opp med rekord på 
både omsetning og resultat. I løpet av året er det 

Foto: Los&
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Alvdal Skurlags produksjons- 
sted i Vingelen, Nord-Østerdal. 

Øverst venstre:  
Alvdal Skurlag
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investert i ny høvel til 120 millioner kroner. Denne 
investeringen fullføres og tas i bruk første halvår 2022. 
Det vil tredoble høvelkapasiteten og øke bedriftens 
sortiment og konkurransekraft vesentlig.

GLOMMEN TECHNOLOGY (50%)

Glommen Technology utvikler teknologi for utvinning 
av melasse (sukker) fra tremasse. Selskapet tilbyr 
teknologien på lisens til produsenter. Gjennom 2021 
har selskapet jobbet videre mot kommersialisering 
av teknologien. Norsk Skogsmelasse AS, med Fiskå 
Mølle og AT Skog på eiersiden når anlegg realiseres, 
planlegger det første kommersielle anlegget ved 
Fiskå Mølle på Tau ved Stavanger. 2022 kan bli året 
beslutningen om bygging av dette anlegget tas. 
Glommen Mjøsen Skogs motivasjon for deltakelse i 
Norsk Skogsmelasse er å videreutvikle lønnsom bruk 
av råstoff fra skogen på andre måter enn i dag.

OPLANDSKE BIOENERGI (36%)

Selskapet driver en portefølje med 23 anlegg 
for fjernvarme og et nyåpnet pyrolyseanlegg for 
produksjon av biokull på Rudshøgda i Innlandet. 
Anleggene varierer i størrelse fra store anlegg 
underlagt konsesjon, til enkeltanlegg for enkeltkunder. 
Gjennom 2021 har Oplanske Bioenergi videreutviklet 
driftsform på eksisterende anlegg og optimalisert 
pyrolyseproduksjon av biokull. På biokull har man 
også beredt grunnen for videre produktutvikling og 
markedsarbeid. Hovedmarkedene for biokull er blant 
annet innen jord- og hagebruk, urban treplanting og 
dyrefôr.

UTMARKSFORVALTNINGEN AS (23%)

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold 
ble i 2019 til Utmarksforvaltningen AS (UFAS). 
Selskapet har tre ansatte. I 2021 har UFAS hatt 
over 40 aktive prosjekter innen viltforvaltning, 
ferskvannskreps, naturkartlegging, næringsutvikling 
og sekretariatfunksjoner. Det har vært jobbet med 
å videreutvikle bedriften med å få på plass gode 
styringssystemer og -rutiner og det har vært oppstart 
på et strategiarbeid for UFAS med mål om å ha en 
ferdig strategi for neste treårsperiode våren 2022. 

SHELTERWOOD AS (16 %) 

Glommen Mjøsen Skog SA er gjennom Norsk 
Skogkapital AS aksjonær i investeringselskapet 
Shelterwood AS. Selskapet formål er å investere i 
selskaper innen skogrelatert sektor som kan bidra til 
økt foredling av trevirke og god avkastning til eierne. 
Selskapene vil primært være i en tidlig vekstfase, og 
skal kunne bidra til å løfte nasjonal skogrelatert sektor. 
Øvrige eiere er Investinor, Skogbrand, Norske Skog 
og Borregaard. Shelterwood har foreløpig gjort fire 
investeringer; Sagawood AS som overflatebehandler 
og impregnerer høvellast, Termowood som produserer 
byggsystem basert på isolerte massivtreelementer, 
Arbaflame AS som produserer trepellets, og Modulize 
AS som utvikler programvare for prefabrikasjon av 
elementer i byggeprosjekter. 

NWC – NORWEGIAN WOOD CLUSTER 

NWC er en næringsklynge som ble stiftet i 2017 og er 
et utvidet samarbeid i verdikjeden skog, industri og 
bygg. Glommen Mjøsen Skog er en av eierne. NWC 
fikk i 2021 Arena-status i Innovasjon Norge og har 
tatt betydelige steg mot å bli et ledende nettverk for 
utvikling av framtidens byggeløsninger i tre. Antall 
bedrifter som er tilknyttet nettverket har økt og 
fellesprosjektene fungerer som en god plattform 
for utveksling av erfaringer mellom bedriftene og 
videreutvikling av kompetanse. En av treindustriens 
utfordringer har vært at hver enkelt bedrift har 
utviklet seg nokså isolert. Cluster-tenkningen går 
ut på at bedriftene har mye de kan samarbeide om 
på teknologi, automasjon, kompetanse osv. uten å 
komme i konflikt med konkurranselovgivningen. Den 
er sentral for hva slags bransjer Innovasjon Norge og 
myndighetene ønsker å satse på. Uten et effektivt 
bransje-cluster vil treindustrien og skognæringen ha 
vanskelig for å nå opp i konkurransen om offentlig 
støtte til utviklingsprosjekter. Verdikjeden har mye å 
tjene på at NWC lykkes og det er hovedmotivasjonen 
for at Glommen Mjøsen Skog har vært en betydelig 
bidragsyter for dette initiativet.

Foto: Pixabay
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Moelven Industrier ASA 
er et av Skandinavias 
største trelastkonsern 
med 37 produksjons-
selskaper og 45 
produksjonssteder 
i Norge og Sverige. 
Moelven Industrier 
representerer cirka 
40 prosent av norsk 
trelastproduksjon. 
Selskapet har 3400 
medarbeidere i Norge 
og Sverige. Glommen 
Mjøsen Skog har en 
eierandel på 66,84 
prosent. 

MOELVEN  
INDUSTRIER ASA

2021 ble et spesielt godt år for Moelven Industrier ASA 
med stor etterspørsel og et historisk høyt prisnivå 
på trelast.  Prisutviklingen har først og fremst vært 
drevet av høy etterspørsel og redusert produksjon 
av trelast på det amerikanske kontinentet. Flere 
aktører som vanligvis opererer på det europeiske 
markedet, intensiverte som følge av dette sin 
handel mot det amerikanske markedet. Dette igjen 
økte etterspørselen og prisene på det europeiske 
markedet, som i tillegg var preget av høy etterspørsel 
vesentlig drevet av økt privat forbruk. I Norge har det 
også vært en stor etterspørsel av trelast som følge av 
økt rehabilitering og oppussing gjennom pandemien. 
Stadig mer netthandel bidro også til god etterspørsel 
etter trevirke til emballasjeformål. I tillegg etterspørres 
trevirke som et attraktivt og bærekraftig materiale, og 
tre tar markedsandeler fra andre materialtyper.  

Moelvens tilgang på tømmer har vært god både i 
Norge og Sverige gjennom 2021 og tømmerlagrene 
var økende siste kvartal. 

Med flere tusen ansatte og virksomhet både i Norge 
og Sverige, har Moelven hatt sine utfordringer med 
å få virksomheten til å fungere best mulig gjennom 
pandemien. Imidlertid har dette gått langt bedre 
enn ventet og produksjonen har i liten grad vært 
begrenset av restriksjoner.  

UTSIKTER 2022

Moelven forventer ikke samme høye konjunktur i 
2022. Det viste seg også mot slutten av fjoråret, da 
etterspørselen fra byggevarehandelen falt mer enn 
normalt for sesongen i siste kvartal, hovedsakelig 
forårsaket av nedgangen i forbrukermarkedet knyttet 
til oppussing og vedlikehold av bolig og fritidsbolig. 
Det forventes også at folk kommer til å styre 

pengebruken sin mer mot reising og opplevelser når 
det blir lettelser i smitteverntiltak. 

De amerikanske trelastprisene har variert mye de 
siste månedene. Det er derfor vanskelig å forutse 
utviklingen i etterspørselen av trevare i USA, men ved 
inngangen til 2022 er de fortsatt på et historisk høyt 
nivå. 

BÆREKRAFT INN I FRAMTIDEN

Moelven-konsernet er delt inn i tre divisjoner. 

Divisjon Timber leverer skurlast i hovedsak til 
industriforetak, som kjøper innsatsvarer til egen 
produksjon og videreforedling. 

Divisjon Wood utvikler og produserer trebaserte 
bygg- og interiørprodukter med høy foredlingsgrad. 
Kundene er i hovedsak byggevarehandelen og 
industrikunder.  

Divisjon Byggsystemer består av limtre, byggmoduler 
og systeminnredning, og leverer til prosjekt- og 
entreprenørkunder. 

Moelvens produkter er i seg selv miljøvennlige og 
fornybare. Det er imidlertid viktig at også Moelven 
gjør ytterligere tiltak innen bærekraft og påfølgende 
dokumentasjon. Dette arbeides det målrettet med i 
selskapet. I fjor gikk Moelven over til emballasjeplast 
som er laget med 50 prosent gjenvunnet plast. De 
er dermed blant de første i bransjen til å ta i bruk 
en emballasjeplast bestående av en så stor andel 
resirkulert materiale. 

Moelvens samlede resultat etter skatt ble 2,33 
milliarder kroner. Disse økonomiske resultatene gjør 
Moelven godt rustet for framtidig vekst og utvikling.
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Skogen er på en helt annen måte plassert sentralt 
i den politiske debatt enn for bare noen få år 
siden. Tømmer, papir og trelast har i «uminnelige 
tider» vært viktig både som produkter og for 
sysselsetting og verdiskaping. Skog, jakt og utmark 
var livsnødvendig for matauk og har nå lenge vært 
viktig for rekreasjon og livskvalitet. Det nye er 
skogen som en vesentlig faktor i klimapolitikken. FNs 
klimapanel satte på mange måter det hele i gang på 
begynnelsen av 2000-tallet. Skogen og økt binding 
av karbon gjennom tilplanting og mer intensiv 
skogbehandling skulle være en viktig del av det å 
redde verden fra temperaturstigninger. Det skapte 
motreaksjoner. Skog er også avgjørende for klodens 
biologiske mangfold og FNs naturpanel, som ble 
opprettet i 2012 med et tverrfaglig sammensatt panel 
fra over hundre land, kom i 2019 med en rapport 
som blant annet pekte på en bekymringsfull utvikling 
for verdens artsmangfold. Basert på denne og flere 
rapporter fra panelet, erklærte mange statsledere 

natur- og klimakrise i 2020.  

Dermed står skogbruket midt i to brennhete debatter: 
klima og temperaturøkningen i verden og tap av 
biologisk mangfold, der diskusjonene går hett 
om hva som er beste løsning og dermed politikk. 
Vi kaller det «license to operate» – å forsvare vår 
rett til å forvalte på et kunnskapsgrunnlag som er 
godt. I mange miljøer er det sterk vilje til å pålegge 
skogbruket nye reguleringer og restriksjoner. 
Klimakrise og naturkrise er begge utfordringer som 
skremmer folk. De færreste vil at klimaet løper løpsk, 
de færreste vil at arter skal dø ut. De to krisene er 
imidlertid svært forskjellige. Klimakrisen er global, 
mens natur tapes lokalt. Det kan måles på Hawaii 
når barskogbeltet på den nordlige halvkule er i vekst 
om sommeren. Da går CO2-nivået ned på Hawaii, 
midt i Stillehavet. Man redder derimot ikke tap av 
biologisk mangfold i tropene gjennom enda strengere 
regulering av skogbruket i Norge. Sertifisering og 
kunnskapsbygging har økt fokuset på det biologiske 

NÆRINGSPOLITIKK

mangfold i skogen. Dette gir resultater, noe som 
gjenspeiler seg i at Miljødirektoratets rapporter viser 
en bedring. Forvaltet skog kan imidlertid ikke framstå 
som urørt. Behovet for urørte arealer må derfor 
dekkes gjennom 10 prosent-vernet som Stortinget 
har vedtatt og de selvpålagte restriksjonene som 
skogbruket har påtatt seg gjennom sertifisering. 

Glommen Mjøsen Skog jobber med denne 
tematikken internasjonalt og nasjonalt gjennom 
Norges Skogeierforbund, men det må jobbes helt 
ned på kommunenivå. Mye er delegert kommunene 
når det gjelder skog og arealbruk i Norge, og på 
kommunalt nivå lages det planer som omhandler 
friluftsliv, det avsettes hensynsoner og startes 
kartlegging av naturmangfold. Det er dermed viktig 
at alle involverte bidrar aktivt i å forsvare vår rett 
til å forvalte, uten for mange av det vi mener er 
unødvendige restriksjoner. Skogeierforbundet er vår 
næringspolitiske spiss internasjonalt og nasjonalt. 
Samtidig er det hevet over enhver tvil at norsk 

skogbruk vil måtte bruke mer ressurser framover på 
å følge med på hva som skjer på den internasjonale 
arena og spesielt i EU. Det gjelder også oss ute i 
andelslagene.

GREEN DEAL, TAKSONOMI OG EU-INITIATIV

Lederskapet i EU har satt seg som mål å være en 
toneangivende aktør inn mot det grønne skiftet og 
en karbonnøytral framtid. De politiske grep som tas 
er tøffe. De som ikke vil bli med skal tvinges gjennom 
tiltak som for eksempel karbontoll. Målet er at det 
ikke skal være gunstigere å produsere noe utenfor 
EU, som EU mener skader klima eller natur, enn det er 
innenfor EU.

Dette er en fin balansegang opp mot ren handels-
politikk og nye handelshindre, men målsettingen er 
det vanskelig å være imot. Derfor kan ikke skogbruk 
som en grunnleggende grønn og bærekraftig 
næring være negative til «Green Deal» (EUs grønne 
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vekststrategi) og «Taksonomi» (I 2020 vedtok EU 
en forordning for klassifisering av bærekraftige 
økonomiske aktiviteter – EUs Taksonomi), som 
blant annet vil påvirke hva som defineres som 
bærekraftig skogbruk. «Green Deal» inneholder 
grep for mer fornybart og «Taksonomi» kriterier for 
hva som anses bærekraftig og dermed gis bedre 
finansieringsmuligheter.

PÅVIRKNING AV NORSK SKOGBRUK?

«Djevelen finnes i detaljene» heter et engelsk uttrykk, 
og det er i detaljene utfordringene ligger og kampen 
står. Hva er bærekraft, hva er god skogbrukspraksis, 
kort sagt; Hvordan skal framtidens skoger drives? 
Vi har sett EU-forslag som strider med det vi i norsk 
skogbruk mener er den beste praksisen og det 
har vært framme forslag som vil kunne bety både 
mye byråkrati, sterke og fordyrende reguleringer 
på enkelteiendomsnivå og på driftsmetode. 
Skogeierforbundet arbeider intensivt med dette, 
og har tett kontakt med nordiske og europeiske 
bransjeorganisasjoner om tematikken. Vi gjentar 
like fullt budskapet fra fjorårets årsrapport om at 
skogbransjens arbeid på tvers av landegrensene må 
styrkes framover for å håndtere dette.

NÆRINGSPOLITIKK NASJONALT OG REGIONALT

«License to operate» gjelder de helt overordnede 
og langsiktige rammebetingelser vi som næring 
skal jobbe under. Glommen Mjøsen har som visjon å 
«skape verdier i skogen». I en langsiktig næring som 
skog må vi dermed også være langsiktige i tenkningen 
rundt rammebetingelser. Men, det er i det korte bildet 
vi alle lever, også som skogeier. Skogbruk i Norge er 
en svært åpen og internasjonalt orientert næring. Vi 
leverer råvarer inn i verdikjeder som ikke har noen 
beskyttelse mot internasjonal konkurranse. God 
betalingsevne for tømmer sikres dermed gjennom like 
eller bedre rammebetingelser enn våre konkurrenter i 
andre land, tvers gjennom hele verdikjeden. 

Transport og logistikk er viktige kostnadselementer.  I 
Glommen Mjøsen Skog bruker vi mye ressurser på god 
dialog med vegmyndighetene for å øke tillatt aksellast, 
fleksibilitet i telerestriksjoner, 74-tonn-prosjektet og 
mot Bane NOR for utvikling av jernbane og terminaler. 
«Godspakke Innlandet» med elektrifisering, møtespor 
og tilsvinger for Solør-/Rørosbanen ble tatt ut av 
Nasjonal Transportplan (NTP) i fjor. De enkelte tiltak er 
overlatt til Bane NOR å prioritere. 

Skog er mer enn tømmer. Utmark som næring har 
eksistert i mange år. Utmarksforvaltningen AS, som 

tidligere het Utmarksavdelingen for Akershus og 
Østfold, ble opprettet allerede i 1989, og er nå et 
aksjeselskap eid av Norges Bondelag, Viken Skog og 
Glommen Mjøsen Skog. Utmarksforvaltningen tilbyr 
kompetanse og tjenester innen utmark-, areal- og 
ressursforvaltning og har hele Glommen Mjøsen Skog 
som sitt arbeidsområde. 

Ulv er en stor belastning og utfordring i store deler 
av vårt område og begrenser inntektsmulighetene 
på jakt. Glommen Mjøsen Skog deltar aktivt i 
Naturbruksalliansen, som består av en rekke 
organisasjoner fra primærnæringene, for å forsøke 
å få forvaltningen av ulv innenfor de rammer som 
Stortinget har bestemt. De siste fem-seks årene har 
ulvebestanden ligget langt over fastsatt bestandsmål. 
Ulvekonflikten er blitt en symbolsak og dersom 
ulvebestanden får lov til å utvikle seg uten å bli 
forvaltet, vil ulvesona bli et reservat stikk i strid med 
Stortingets vedtatte målsetting.

PHD-PROSJEKT (DOKTORGRADSPROSJEKT)

Meningsmålinger viser at skogbruk og måten skogen 
drives på i Norge står sterkt i opinionen, og folk har 
stort sett et positivt inntrykk av norsk skogbruk. 
Dette er det viktig at vi jobber for å videreføre. Det 

vil innebære at skogbruket også må være innstilt på 
endringer og at vi må bli bedre til å kommunisere 
og informere om vår virksomhet. Flatehogst vil nok 
også framover være den dominerende hogstformen 
i Norge fordi den har store fortrinn for økonomi 
og virkesproduksjon, men kontinuitetspregede 
hogstformer vil øke i omfang der dette egner seg. 
Allmenhetens fokus vil ikke forsvinne og biologisk 
mangfold vil være sentralt framover. Derfor har 
Glommen Mjøsen Skog for første gang inngått en 
avtale om nærings-PhD med Forskningsrådet. I et 
nærings-PhD-prosjekt går en bedrift og et universitet 
eller høgskole sammen om et doktorgradsprosjekt 
og Forskningsrådet dekker halvparten av kostandene. 
Doktorgradsprosjektet utføres av en ansatt og 
skal være relevant for bedriften. Vårt prosjekt 
har fått navnet «Hvordan ivareta gode livsmiljø 
på landskapsnivå i områder hvor det drives aktivt 
skogbruk». Kunnskap skal ligge til grunn for våre 
anbefalinger på hver enkelt skogsdrift. Prosjektets 
resultater vil gi oss gode forutsetninger for å stå trygt i 
debattene framover.

PhD-stipendiat Ane Christensen Tange.
Glommen Mjsøsen Skogs første tranee:

Skogbransjens arbeid på tvers av landegrensene må styrkes.
EU påvirker norsk skogbruk
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av Glommen Mjøsen Nytt og på våre sosiale medier-
plattformer gjennom sommeren. «Finalen» ble en 
direktesendt skogdebatt fra TV-studio på Hamar i 
august med flere av listetoppene. Målet var å koble 
disse beslutningstakerne på vår næring i arbeidet de 
skal gjøre på Stortinget de neste fire årene.

SKOGEN TRENGER FOLK

Glommen Mjøsen Skog har ulike samarbeidsavtaler 
med utdanningsinstitusjonene, der vi er inne 
som gjesteforelesere eller bistår i bachelor- og 
masteroppgaver. Vi har også studenter i sommerjobb 
innen skogkultur. Men kontakten med studentene bør 
intensiveres ytterligere for å framstå som en attraktiv 
arbeidsplass når studentene ser seg om etter en 
framtidig arbeidsgiver. Kampen om arbeidskraften er 
blitt hardere, og det er blitt mer vanlig å ha fått tilbud 
om jobb allerede før studiet er fullført. Offensiven mot 
studentene er noe vi tar på alvor og det planlegges 
flere tiltak på området i 2022.

NASJONAL SKOGPLANTEDAG

20. mai dro mer enn 600 elever over hele landet 
til skogs for å plante grantrær. Tenk Tre og 
Skogselskapet sto bak initiativet. I forkant hadde 
elevene fått undervisning om trærnes betydning 
for klimaet og hvilke fornybare produkter som lages 
av tre. I vårt område var det femteklassingene fra 
Lunden skole i Øvre Vang, Gjøvik skole i Gjøvik og 
Nordre Ål skole i Lillehammer som deltok, sammen 
med representanter fra Skogselskapet og Glommen 
Mjøsen Skog. Bakgrunnen for plantedagen var å vise 
kommende generasjoner hvordan skog og tre kan 
bidra i det grønne skiftet.

Hensikten med god kommunikasjon er 
å synliggjøre andelslaget, framsnakke 
skognæringen og skape lojalitet og 
gode relasjoner internt og eksternt.

KOMMUNIKASJON

Digitale møteplasser har utviklet seg kraftig i løpet av 
årene med pandemi, og skapt spennende muligheter 
for å nå ut til et større publikum. Glommen Mjøsen 
Skog har fra før tradisjonelle informasjonskanaler 
som medlemsblad og hjemmeside, videre mer spisset 
gjennom digitalt nyhetsbrev, Facebook, Instagram 
og YouTube. I 2021 startet vi med direktesendte 
webinarer der målgruppen var skogeiere og andre 
interesserte som ønsket økt kompetanse eller innsikt 
i et spesifikt skogrelatert emne. Både interne og 
eksterne innledere ble koblet på. Det mest populære 
webinaret handlet om skogplanting med Thor Gotaas, 
som foruten å imponere med sine mange bøker om 
norsk skihistorie, planter 40.000 skogplanter årlig. 
Vi tror på konseptet med å presentere et godt faglig 
innhold, kombinert med å gjøre det «folkelig». Du 
finner flere av webinarene i opptak på vår YouTube-
kanal.

MEDIEÅRET 2021

Glommen Mjøsen Skog ble omtalt i 567 oppslag i 
norske aviser og etermedier i 2021, viser statistikk 
fra nyhetsovervåkningsverktøyet Retriever. Det er 
en liten nedgang i antall oppslag fra året før, men 
samtidig har vi hatt en økning i potensielt publikum, 
som vil si at sakene vi omtales i er spredt til et større 
publikum enn tidligere. Glommen Mjøsen Skog holder 
seg jevnt høyt på synlighetsscore blant virksomheter 
i vår bransje. Mens Moelven-eierskapet skapte 
mye presseoppmerksomhet for vår del i 2020, var 
skogplanting «stjerna» i fjor. Historisk sett har vel 
skogkultur og skogplanting sjelden fått så mange 
medieoppslag som i 2021, først krisestemning og etter 
hvert mange flotte og positive oppslag med folk, i all 
hovedsak ungdom, som ble ansatt som skogplantører 
i Glommen Mjøsen Skog. Dette vakte også interesse 
på toppolitikernivå, der kommende statsminister 
Jonas Gahr Støre plantet skog med ungdom ansatt av 
Glommen Mjøsen Skog i valgkampinnspurten. 

DIREKTESENDT VALGDEBATT

I forkant av stortingsvalget 2021 utfordret Glommen 
Mjøsen Skog regionale listekandidater med en rekke 
spørsmål knyttet til løft av skognæringen i årene 
framover. Svarene ble publisert i en utvidet utgave 

Fagdag med tema skogproduksjon 
for 50 skog- og utmaksstudenter ved 
HINN Evenstad. En viktig del i rekrut-
terings- og kommunikasjonsarbeidet 
er kontakten med studiestedene for 
skogfag.

Fagsjef Sverre Holm 
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EIERORGANISASJONEN

Det er nå over to år siden Glommen Mjøsen 
Skog fusjonerte, og eierorganisasjonen er 
godt etablert. Årsmøtet 2021 bestod av 
70 årsmøterepresentanter som var valgt 
på andelseiermøtene i de 15 valgkretsene, 
basert på tømmeromsetningen fra 
medlemmene. Årsmøtet gjenvalgte Heidi 
Hemstad som styreleder og Ellen Fauske 
Bleness som ordfører. Sigrid Bergseng ble 
valgt inn som nytt styremedlem. Ny leder av 
valgkomiteen ble Torun Heringstad. Heidi 
Hemstad ble senere også valgt som ny 
styreleder i Norges Skogeierforbund.

ARRANGEMENTER

Koronapandemien la store begrensninger 
på mulighetene til å møtes fysisk 
gjennom 2021 og medførte at både 
andelseiermøtene i mars og årsmøtet i april 
ble gjennomført digitalt. Dette fungerte 
etter forholdene bra og deltagerne er blitt 
stødige i en slik møteform. 

Ved inngangen til 2021 ble det lagt gode 
og interessante aktivitetsplaner i de fleste 
av andelslagets 15 skogeierområder. 
Dessverre måtte svært mange av disse 
arrangementene både ute og inne avlyses 
som følge av koronarestriksjoner. Noen 
tiltak ble likevel gjennomført i en periode 
da dette var forsvarlig. Eksempelvis ble 
det i oktober gjennomført en fagtur 
der Nord-Østerdalen på nytt inviterte 
andelseiere fra eget distrikt og fra Midt- og 
Nord-Gudbrandsdal. Verdiskapning basert 
på lokale råvarer og råstoff var i fokus. 
Ringsaker hadde senhøstes beiterett på 
dagsorden med dyktig foredragsholder, 
og dette trakk mye folk. Møte i Oslo med 
andelseiere bosatt i hovedstaden, fylte 
salen og medførte god dialog og mange 
interessante spørsmål på tema som 
eierskifte og skogfaget.

DIALOGMØTER 

Sju dialogmøter ble gjennomført fysisk i 
august og september med god deltagelse. I 
disse møtene orienteres det om siste nytt og 
de lokale tillitsvalgte kan ta opp sine lokale 
saker og stille spørsmål til både eiervalgt og 
administrativ ledelse. Det orienteres også om 
tømmer og marked.

SUKSESSFULLT MEDLEMSPROSJEKT

I skogeierområdene Østfold og Akershus og 
Vinger-Odal ble det satt i gang et prosjekt 
for å rekruttere nye andelseiere. De gode 
argumenter ble drillet og det ble lagt vekt 
på samspill mellom lokale tillitsvalgte, 
skogbruksledere og administrasjonen.  
Prosjektet har gitt gode resultater. 
Erfaringene tas med i nye områder innenfor 
Glommen Mjøsen Skogs geografi.

SKOLE FOR TILLITSVALGTE

På årsmøtet ble det uttrykt et behov 
for mer og oppdatert kompetanse mot 
målgruppen tillitsvalgte. Dette resulterte 
i prosjektet Glommen Mjøsen-skolen 
som ble iverksatt digitalt senhøsten 2021. 
Temaene var samvirkets drift og historikk, 
samt nåtid, økonomi og regnskap. Innledere 
var i hovedsak interne ressurser. Mange 
tillitsvalgte deltok på dette og en slik 
digital møteform er effektiv og kortreist. 
Flere tillitsvalgte deltok på alle de tre ulike 
temaene. Opplegget videreføres i 2022.

SKOGEIERLAGENE

Glommen Mjøsen Skogs 22 skogeierlag er 
selvstendige foreninger med eget styre, 
økonomi og årsmøte. I 2021 ble Vågå, Sel 
og Heidal slått sammen til ett lag. Det pågår 
lignende prosesser i andre geografier. 

Foto: M
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HØYDEPUNKT 
BÆREKRAFTSRAPPORT

I 2021 startet Glommen Mjøsen Skog en prosess for å identifisere hva 
bærekraft betyr for vår virksomhet og hvordan vi kan bidra positivt 
til bærekraftig utvikling av samfunnet. Motivasjonen bak arbeidet 
var å få til et strategisk forankringspunkt slik at vi kan utvikle en 
bærekraftig og framtidsrettet bedrift. Resultatet presenteres i vår 
første bærekraftsrapport.

Glommen Mjøsen Skog ønsker å bidra til et bærekraftig skogbruk, 
og legger bærekraftig utvikling som en forutsetning for vår drift. 
Bærekraftig utvikling er «en utvikling som imøtekommer dagens 
behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner 
skal få dekket sine behov» (hentet fra Vår felles framtid, Brundtland-
kommisjonen 1987). For å få til dette, må det lokaliseres løsninger som 
balanserer de miljømessige, sosiale og økonomiske forholdene. Dette 
kalles ofte de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling. 

For å forankre vårt arbeid med bærekraft, har vi jobbet tverrfaglig og 
nyttiggjort oss av medarbeidernes ulike kompetanse og tilnærming 
til problemstillingen. Det ble etablert et team der representanter fra 
alle avdelinger i Glommen Mjøsen Skog var med. Gjennom høsten 
2021 jobbet teamet strategisk for å forsøke å konkretisere relevante 
sosiale og miljømessige problemstillinger som bedriften står overfor, 
og prioritere dem etter hvor vesentlige de er fra et økonomisk, 
sosialt og miljømessig perspektiv. Resultatet av denne prosessen 
ledet fram til tre overordnede fokusområder for Glommen Mjøsen 
Skog, med ni underliggende vesentlige temaer. Vesentlige temaer vil 
si våre viktigste påvirkninger på økonomien, miljøet og mennesker. 
For å gi vårt bærekraftsarbeid en tydelig retning, og sette det i en 
global sammenheng, har vi koblet fokusområdene opp mot FNs 
bærekraftsmål. 

Vår første bærekraftsrapport omhandler 2021. I rapporten går vi 
gjennom hvordan Glommen Mjøsen Skog har arbeidet med de 
vesentlige temaene gjennom året. Bærekraftsrapporten vil fra nå av 
bli gitt ut årlig og formålet med rapporten er å gi våre interessenter en 
helhetlig oppsummering av selskapets aktiviteter, våre påvirkninger 
på bærekraftig utvikling og vårt arbeid mot å bli et mer bærekraftig 
selskap.

BÆREKRAFTS-
RAPPORT

2021
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 FOKUSOMRÅDE 1: 

«Vi forvalter skogen for framtidige generasjoner». 

Gjennom vår virksomhet skal Glommen Mjøsen 
Skog bidra til et bærekraftig skogbruk som aktivt 
nytter skogens potensial som fornybar ressurs i et 
klimaperspektiv. Her vektlegges ivaretakelse av skog- 
og utmarksarealenes betydning for kultur, miljø og 
for de som har sitt virke knyttet til skogen, samt sikre 
det biologiske mangfoldet. Glommen Mjøsen Skog 
skal drive en kunnskapsbasert og markedsorientert 
ressursforvaltning. For å måle utviklingen av biologisk 
mangfold ser vi på mengden stående og liggende 
død ved, gamle og grove trær, samt utvikling i 
offentlig vernet skogareal. Vi beskriver også hvordan 
vårt skogbehandlingsprogram EDEL skal tilpasse 
skogen til et endret klima og slik bidra til å møte 
klimautfordringer. Vår overordnede målsetting er 
å øke produksjonsevnen i våre andelseieres skoger 
med 20 prosent innen 2050. Med andre ord øke 
produksjonsevnen fra dagens nivå på 0,4 kubikkmeter 
pr dekar (m³/daa) til 0,48 m³/daa.

FOKUSOMRÅDE 2: 

«Vi er en del av løsningen i det grønne skiftet». 

Glommen Mjøsen Skog ønsker å vise hvordan et aktivt 
skogbruk kan bidra til å redusere klimaendringer. 

I 2018 var netto opptak av klimagasser i skogen 
vi forvalter på 1,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter 
(tCO2e). Vi er opptatt av et nyansert bilde, og 
presenterer også utslippene. I 2021 hadde vår 
virksomhet et totalt utslipp av tCO2e på 30 220, 
hovedsaklig innen produksjon og transport. Vår 
overordnede målsetting er å kutte Glommen Mjøsen 
Skog sine utslipp tilknyttet produksjon og transport. 

FOKUSOMRÅDE 3: 

«Vi skaper verdi i lokalsamfunnet».

 Skogen gir inntekter, skaper arbeidsplasser, 
beriker oss med gode naturopplevelser og bidrar 
til utviklingen av et fornybart samfunn. Lokal 
verdiskaping er forankret i selskapets visjon og er vår 
overordnede målsetting: «Sammen skaper vi verdier i 
skogen». Glommen Mjøsen Skog arbeider for å kunne 
tilby konkurransedyktige tømmerpriser til enhver tid, 
ha stabile rammer for samarbeidende entreprenører 
og andre, slik at de kan levere gode resultater, og ha 
klare målsettinger for avkastning på andelskapital til 
våre eiere og etterbetaling. Skog og natur er en av 
våre mest brukte arenaer for god folkehelse og kan 
bidra til læring og mestring. Dette er også en viktig 
faktor innen verdiskaping i lokalsamfunnet. 

Bærekraftsrapport 2021 for Glommen Mjøsen Skog 
finner du i sin helhet på glommen-mjosen.no. Foto: Tore H
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MILJØRAPPORT 
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Glommen Mjøsen Skog er FSC®FM- 
sertifisert (FSC-C103851) gjennom  
Soil Association Certification Ltd. Inntil 
det foreligger en nasjonal FSC-stan-
dard for Norge, er vi sertifisert etter 
en internasjonal, generisk standard.

SKOGSERTIFISERING

Glommen Mjøsen Skog er sertifisert etter: 
ISO 14001 / PEFC™ og FSC®.  
PEFC er verdens største skogsertifiser-
ingssystem. PEFC har som formål å 
arbeide for at miljømessige, sosiale og 
økonomiske interesser blir ivaretatt i 
skogbruket (det er dette vi forstår med 
et bærekraftig skogbruk). Det foreligger 
en egen Norsk PEFC Skogstandard. 

Glommen Mjøsen 
Skog SA  
ønsker å bidra til et 
bærekraftig skog-
bruk, og er på lik 
linje med det øvrige 
skogbruket i Norge 
miljøsertifisert. 

MILJØPOLITIKK

Miljøpolitikken er sentral i Glommen Mjøsen Skog 
sitt ledelsessystem for miljø, og styrende for våre 
fokusområder knyttet til miljø og bærekraft. Du 
kan lese mer om dette og vårt miljøarbeid på våre 
nettsider.

VESENTLIGE MILJØASPEKTER

Kartlegging av relevante miljøaspekter hjelper oss å 
forstå hvor Glommen Mjøsen Skog skal legge inn mer 
innsats for å sikre at vi driver et bærekraftig skogbruk.  
Følgende områder har vi vurdert som vesentlige:

•  ivareta biologisk viktige områder

•  aktsomhet rundt vann og våtmarksmiljøer

•  god skogbrannberedskap 

•  ivareta kulturminner

•  skogproduksjon for økt CO2-binding og råstoff 

Uønskede hendelser (avvik) og forbedringsarbeid.

Med hendelser mener vi uønskede situasjoner som 
følge av uhell eller feil i vår virksomhet. Målet er at alle 
uønskede hendelser i vår virksomhet skal følges opp 
med formål å redusere antall avvik framover. 

I 2021 er registrert i alt 35 hendelser knyttet til miljø og 
HMS i vår virksomhet. 

Ti hendelser er knyttet til biologisk viktige områder 
(BVO), der fem hendelser gjelder mangelfulle 
hensyn til avsatte nøkkelbiotoper. Nøkkelbiotop er 
et område i skogen som kan ha en viktig betydning 
for biologisk mangfold, ved at det for eksempel 
inneholder livsmiljøer, naturtyper eller sjeldne plante- 
og dyrearter.  De fem uønskede hendelsene utgjør 
cirka én prosent av hogstoppdrag i vår regi med 
slike hensyn i løpet av 2021. Glommen Mjøsen Skog 
har en klar nullvisjon for skader på denne typen 
hensynsområder. Vår aktivitet skal ikke føre til denne 
type avvik, og selv om vi har en liten nedgang fra 
2020, er vi ikke tilfreds med resultatet.

Hensyn til vannmiljø er et viktig tema for oss. Vi 
har gjennom 2021 fulgt opp fem saker knyttet til 
terrengtransport og hensyn til vannmiljø. Én sak er 
knyttet til flomhendelse som følge av drift i bratt 
terreng. Vi har også fulgt opp saker knyttet til 
terrengstransport og mangelfulle hensyn til kantsoner 
og myr/sumpskog. Men bakgrunn i dette har vi 
skjerpet interne rutiner og gjennomført kursserien 
Sporløs kjøring for samarbeidende entreprenører.

Sakene knyttet til arbeidskraft og sikkerhet (HMS) 
gjelder uhell med personskade og arbeid inntil 
strømførende anlegg. Disse har oppstått hos 
underleverandører, og er fulgt opp gjennom deres 
internkontrollsystemer.

Oppfølging av avvik blir gjort systematisk med formål 
om å avdekke årsak og avstemme om det er behov for 
korrigerende eller forebyggende tiltak.

Foto: G
yrd H
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HENDELSER FORDELT: 2021 2020

Styringssystem / ledelse 0 3

Forvalteransvar / planlegging 5 7

Arbeidskraft og sikkerhet 5 2

Friluftsliv 0 0

Hogst 3 0

Livsløpstrær 1 1

Terrengstransport 2 3

Markberedning 2 2

BVO, nøkkelbiotoper, verneområder, 
mv

6 9

Rovfugl, tiurleiker, hekketid mv 1 3

Rødlistearter / naturtyper mv 3 2

Kulturminner 2 11

Vannbeskyttelse 5 6

Myr og sumpskog 0 0

Brannpåvirket skog 0 0

Totalt 35 49

REVISJONER OG KONTROLL 
 
Intern revisjon

For å avdekke forbedringspunkt utfører vi hvert 
år intern revisjon og kontroller på organisasjonens 
løpende drift. I 2021 er det gjennomført internrevisjon 
av 110 tømmerleveranser. Av disse er 32 leveranser der 
skogeier selv har hatt driftsansvaret. Formålet er å 
kontrollere etterlevelse av viktige hensynsområder ved 
hogst.

Andelen av sjekkpunktene som er relevante vil variere 
med naturforholdene på hvert enkelt oppdrag. 
Terrengstransport, livsløpstrær og avfall / forurensning 
har relevans for alle hogster på alle oppdrag, mens 
nøkkelbiotoper og verneområder var relevant for 17 
prosent av leveransene i 2021. I kontrollen blir både 
etterlevelse av sertifiseringskrav og interne rutiner 
kontrollert.

Kantsoner og vannmiljø er området der det ble 
avdekket flest feil og avvik i 2021. Én av årsakene til 
det, er at vi siste året i større grad har kontrollert 
etterlevelse av interne rutiner. Det har resultert i flere 
avdekkede hendelser enn tidligere, der vi ikke kan 
vise til å følge interne krav. Dette gjelder i hovedsak 
vurderinger og dokumentasjon der hogst i kantsoner 
er blitt gjennomført på grunn av ustabil, grandominert 
skog.  

Vi erfarer at Vannressurslovens bestemmelser for 
kantvegetasjon har fått økt oppmerksomhet fra 
myndighetene, men også fra sertifiseringsorganet og 
samfunnet generelt det siste året. Dette er derfor et 
område vi vil ha spesielt søkelys på framover.

Vi har også en klar målsetning om å unngå skader på 
kulturminner. Her viser våre interne kontroller en klar 
forbedring fra 2020 til 2021. Én hendelse gjelder skade 
på kulturminne. Resterende hendelser gjelder kjøring 
innenfor sikringssone, uten påviste skade. 

Nøkkeltall revisjoner hogst: 
 

FEIL / AVVIK FORDELT 2021 2020

BVO, nøkkelbiotoper, verneområder 
mv

3 2

Rovfugl / tiurleik, hekketid mv 0 0

Myr og sumskog 2 2

Kantsoner og vannmiljø 17 9

Sporskader med avrenning til vann 6 4

Terrengtransport / sporskader 9 4

Livsløpstrær og døde trær 14 12

Friluftsliv 0 0

Kulturminner 6 16

Avfall og forurensing 0 0

Totalt 57 49

Ekstern revisjon

Sertifiseringsordningene innebærer også årlig, 
ekstern revisjon fra våre sertifiseringsselskap. 

ISO /PEFC: Ekstern revisjon ble gjennomført i 
mai av DNV GL. Det ble gitt seks mindre avvik og 
seks observasjoner knyttet til miljø. Funnene er 
knyttet til rutiner for intern revisjon, rutiner for 
miljødokumentasjon, livsløpstrær og oppfølging av 
kjøreskader.

FSC: Ekstern revisjon gjennomført i november 
av WSP AS, med gjennomgang hos ti 
gruppemedlemmer. Rapporten viser to avvik og tre 
observasjoner. Funnene er knyttet til livsløpstrær, 
reirlokaliteter, kjøreskader og overvåkning av 
områder med høye verneverdier. 

EKSTERNE HENVENDELSER

Glommen Mjøsen Skog vil ha en åpen og aktiv 
kommunikasjon rundt vårt miljøarbeid. I 2021 er 
det registrert 12 (18) henvendelser knyttet til miljø. 
Henvendelsene er behandlet og besvart i henhold til 
våre rutiner. 

MILJØSTATUS

Det er også siste året brukt betydelige ressurser på 
miljørettet arbeid i Glommen Mjøsen Skog. Dette 
innebærer utvikling av digitale støttesystemer 
og kurs/opplæring av egne ansatte og 
underleverandører.  

Vannhensyn/kjøreskader er et område vi skal 
bli bedre på. Spesielt for kantsoner mot vann 
avdekker vi gjennom interne revisjoner og kontroller 
mangelfulle hensyn. Det er derfor gjennomført 
et større kursopplegg i Sporløs Kjøring for 
entreprenører og ansatte for å øke kompetansen 
rundt terrengtransport og vannhensyn. Her er 
også de sentrale hensynsomåder gjennomgått, 
som hensyn til kulturminner, friluftsliv og biologisk 
viktige områder. 

Vi ser også behov og nytte av å få utviklet bedre og 
mer systematisk måling av våre prestasjoner knyttet 
til miljø. Her vil teknologi innen fjernmåling være 
til nytte. Samtidig må fortsatt flere data måles ved 
stikkprøvebaserte kontroller i felt.

Informasjon om Glommen Mjøsen Skog sine 
sertifikater og miljøarbeid finnes på  
glommen-mjosen.no

Foto: Silje Ludvigsen
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ÅRSBERETNING 2021

Selskapet har følgende vedtektsfestede formål:

Glommen Mjøsen Skog SAs formål er å arbeide for 
andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet deres 
skogeiendom ved å

• tilby omsetning av tømmer og arbeide for best 
mulig pris og avsetning på eiernes produkter.

• tilby skog- og utmarkstjenester, samt faglig 
veiledning

• sikre best mulig rammebetingelser for 
næringsmessig utnyttelse av andelseiernes 
skogeiendommer.

• arbeide for økt bruk av skog-, utmark og 
treprodukter.

• stimulere til næringsutvikling, og ved 
eierengasjement sikre innflytelse og avkastning i 
skogindustri og andre tilknyttede verdikjeder.

• la andelseierne ta del i den verdiutvikling som 
Glommen Mjøsen Skog SAs kapital får. 

Formålet skal søkes fremmet i samarbeid med 
de øvrige skogeierandelslagene tilsluttet Norges 
Skogeierforbund.

Glommen Mjøsen Skogs sin virksomhet drives 
fra Halden i sør til Lesja og Os i nord. Selskapets 
forretningsadresse er i Elverum

Styret mener at Glommen Mjøsen Skog gjennom sin 
høye aktivitet i 2021 viser at de leverer godt på sine 
formål.   

SYKEFRAVÆR OG HMS

Glommen Mjøsen Skog hadde i 2021 totalt 152 
ansatte, fordelt på 130,8 årsverk (i 2020 totalt 144 
ansatte fordelt på 126,9 årsverk.  Sykefraværet i 
samvirkeforetaket var på 0,11 prosent i 2021. Det er 
ikke rapportert om hendelser med personskade 
gjennom året for Glommen Mjøsen Skogs ansatte. 

Det er registrert tre arbeidsulykker hos tre av 
Glommen Mjøsen Skogs innleide entreprenører. 
Samvirkeforetakets påvirkning av det ytre miljø er 
beskrevet i avsnittet «Miljørapport» i årsrapporten. 

Styret vil spesielt fremheve det lave sykefraværet i 
virksomheten og berømme medarbeidernes innstilling 
og samhold som kan skape slike resultater.

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Glommen Mjøsen Skog jobber aktivt for å øke 
kvinneandelen i organisasjonen. Vi ønsker å fremme 
likestilling og har nulltoleranse for diskriminering 
og trakassering. Glommen Mjøsen Skog hadde en 
kvinneandel på 16,7 prosent i 2021, som er en økning 
fra 14 prosent i 2020. Lønnskartlegging er påbegynt 
og vil bli ferdigstilt i 2022. 

Samvirkeforetaket satte i 2020 ned en egen 
arbeidsgruppe som arbeider med tiltak for å øke 
mangfoldet og rekrutteringen i bedriften. Det er 
i gang flere tiltak og bevisstgjøring for å bedre 
kjønnsbalansen, også i form av vår kommunikasjon 
utad. Glommen Mjøsen Skog er prosjekteier av et 
forskningsprosjekt, ledet av Høgskolen i Innlandet, 
som i samarbeid med Skogkurs, Kvinner i Skogbruket 
og Velg Skog kartlegger hvordan kvinner med 
skogutdannelse har blitt mottatt og trives i skog-
næringen i Norge. Prosjektet går i 2022 over i fase 2  
som skal finne egnede arbeidsformer for å øke mang-
foldet. 

FINANSIELLE FORHOLD OG RISIKO

Samvirkeforetakets og konsernets likviditet er god. 
Styret vurderer likviditetsrisikoen ved utgangen av 
2021 som liten.

Gjennom året har man vært lite påvirket 
av rentesvingning og valutakursendringer. 
Rentesvingninger har liten påvirkning pr 31.12.21. 
Langsiktig gjeld er på et forsvarlig langsiktig nivå 
og selskapets gode år i 2021, gjør at kredittrisikoen 
vurderes av styret som liten. En svært stor del av 
selskapets omsetning er innenlands, og man bruker 
valutasikring for å redusere den totale valutarisiko for 
den del av omsetningen som er eksport.

Kontantstrømmen er tilfredsstillende og det vises til 
separat oppstilling av denne.

Glommen Mjøsen Skog SA har ansvarsforsikring med 
en dekning på inntil 50 MNOK per forsikringstilfelle 
og totalt i forsikringsperioden. Sikret i avtalen er 
daglig leder, medlemmer av styret og ledelsen, samt 
eventuelt øvrige ansatte som anklages sammen med 
et medlem av styret eller ledelsen.

ØKONOMI

Konsernets morselskap, Glommen Mjøsen Skog 
SA, hadde i 2021 en omsetning på 2 370 MNOK. 
Driftsresultat ble 22,9 MNOK. Finansresultatet ble 
368,8 MNOK, primært drevet av utbytte mottatt fra 
Moelven Industrier ASA. Finansplasseringer ellers har 
hatt positiv utvikling gjennom året.

Resultat før skatt ble 391,7 MNOK. Morselskapet 
hadde pr 31.12.21 en egenkapitalandel på 63,5 prosent. 
I konsernregnskapet er Moelven Industrier ASA, 
Glommen Skog AS, Borgheim Eiendom Elverum 
AS, Glommen Skogstjenester AS, Kirkegaten 70 
AS og Glommen Mjøsen Holding AS konsolidert. 
Selskaper hvor eierandelen er større enn 20 prosent 
og vår innflytelse ikke betraktes som bestemmende, 
behandles som tilknyttede selskaper. Vår andel av 
det enkelte selskaps økonomiske resultat er tatt inn i 
konsernresultatet. Resultatet i det enkelte datter- og 
tilknyttede selskap er vist i note 3.

Konsernets årsresultat ble 2 387,2 MNOK. Konsernets 
egenkapital er 4 544,9 MNOK og egenkapitalandelen 
52,5 prosent.

Styret vurderer likviditeten i konsernet som god. 
Konsernets kredittrisiko er i hovedsak knyttet til 
tømmerkundenes økonomiske evne til å oppfylle 
sine forpliktelser. Denne risikoen begrenses gjennom 
bruk av bankgarantier og kredittforsikringer for 
mellomværende. Konsernet har en begrenset 
valutarisiko da de fleste inntekter og kostnader 
er i NOK (norske kroner). Etter styrets oppfatning 
gir årsregnskapet et korrekt bilde av Glommens 
Mjøsen Skog SAs stilling ved årsskiftet. Det framlagte 
konsernregnskapet og balanse gir etter styrets 
oppfatning en fyllestgjørende informasjon om driften 
av samvirkeforetaket og konsernet. I årsregnskapet er 
forutsetning om fortsatt drift lagt til grunn.

Etter styrets vurdering er det ikke inntrådt forhold 
etter regnskapsårets utgang av betydning for 
bedømmelsen av årsregnskapet for samvirkeforetaket 
og konsernet. 

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Styret foreslår for årsmøtet en forrentning på all 
andelskapital med 4,74 prosent for 2021. Dette 
tilsvarer 9,9 MNOK.

Styret foreslår videre en utbetaling fra 
etterbetalingsfondet på samhandel av tømmer på  
35 NOK/m3 for 2021, sum 98 MNOK.  

Styret foreslår at 333,1 MNOK av resultatet overføres 
til etterbetalingsfond og 48,2 MNOK til annen 
egenkapital. Egenkapitalen blir etter det 1 246,9 MNOK.

Foto: Tore H
olaker
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Vi ser en framtid hvor 
skogens rolle som 
næring, arbeidsplass og 
verdiskaper er utfordret 
av et samfunn som kan 
ha et annet syn på hvor-
dan dette skal forvaltes. 

License to operate 

Foto: Tore H
olaker

UTSIKTER 2022

Tømmeromsetning og skogtjenester er og skal være 
Glommen Mjøsen Skogs viktigste aktivitet. Selskapet 
har en sterk og stabil posisjon i markedet og hver dag 
skapes det økonomiske resultater for våre andelseiere. 
Vår visjon «Skape verdier i skogen» innebærer 
også involvering i andre aktiviteter i tilknytning til 
vår tømmeromsetning. Glommen Mjøsen Skog skal 
ha et sterkt engasjement i bærekraftig skogbruk, 
næringspolitikk og investeringer i verdikjeden.

Vårt eierskap i Moelven Industrier er en langsiktig 
investering som styret følger tett. Det er svært 
gledelig å se den positive utviklingen Moelven har 
hatt de siste årene, og vi er svært tilfredse med 
rekordresultatene i 2021. Den ekstreme konjunkturen 
for trelast kan ikke forventes i 2022, men selskapet 
har en sterk og god styring, samt tydelig strategi for 
videreutvikling. Vi har etter 2021 også god tro på et 
styrket marked for våre produkter framover.

BÆREKRAFT OG «LICENSE TO OPERATE»

Glommen Mjøsen Skog nådde i 2021 en ny 
milepæl med implementeringen av selskapets 
bærekraftsrapportering. Vi har en nyopprettet 
traineestilling i Glommen Mjøsen Skog, dedikert til å 
utvikle denne rapporteringen. De kommende årene 

vil dette rapporteringsverktøyet videreutvikles, og det 
vil bidra til å underbygge legitimiteten for vår næring, 
våre eiere og selskapet.

Skogbruk drives over store arealer og det er svært 
mange ulike interessenter knyttet til skogen. 
Interessekonfliktene er potensielt mange. Styret har 
et tydelig søkelys på at en sentral framtidig utfordring 
vil være å opprettholde retten til å forvalte og utnytte 
skogen som en bærekraftig ressurs. Vi ser en framtid 
hvor skogens rolle som næring, arbeidsplass og 
verdiskaper er utfordret av et samfunn som kan 
ha et annet syn på hvordan dette skal forvaltes. 
Framover vil vi derfor styrke organisasjonens arbeid 
innen kunnskap og bærekraft og vår posisjon som 
samfunnsaktør. 

Skogbruk er en grønn, fornybar næring og vi tar 
vårt miljøansvar på alvor. I klimapolitikken ser vi 
tendenser til et kortsiktig fokus hvor konsekvensen 
kan bli at skogen skal stå og ikke brukes. Dette 
synet er framtredende, ikke minst i EU. Da kan 
ikke skogen spille den rollen som forventes inn i 
fornybarsamfunnet. Vi mener langsiktig og aktivt 
skogbruk er og vil være en del av løsningen på 
klimaproblemene. Glommen Mjøsen Skog lanserte 
for noen år tilbake skogskjøtselsprogrammet EDEL – 

en oppskrift på hvordan du kan øke verdien i skogen 
din med opptil 50 prosent. I 2022, når vi igjen kan 
møtes fysisk og samles, skal EDEL framheves og 
markedsføres. Styret ser fram til at arbeidet med 
EDEL gis fornyet kraft. Det er et godt og langsiktig 
verktøy for å sikre framtidsskogen og utnytte skogens 
produksjonsevne ved målrettet skogpleie i hele 
omløpet. 

I et bærekraftsperspektiv skal det være balanse 
mellom økonomiske, samfunnsmessige og 
miljømessige forhold. Stortingets vedtak om ti 
prosent vern av norske skoger er et uttrykk for hvor 
denne balansen skal ligge. Det betyr også at resten 
av arealene kan være i aktiv bruk. Skogbrukets 
egen sertifiseringsordning med nøkkelbiotoper, 
kantsoner og andre hensyn regnes ikke med i ti 
prosent-vernet. Realiteten er at allerede nå er langt 
mer enn ti prosent av skogarealet underlagt sterke 
restriksjoner. Glommen Mjøsen Skog vil arbeide 
aktivt for at skogbruket ikke må bli pålagt ytterligere 
restriksjoner som vil hindre skogens potensial inn i 
fornybarsamfunnet.

For første gang er det inngått et samarbeid 
med Høgskolen i Innlandet om en nærings-PhD 
(doktorgrad). PhD-oppgaven er «Hvordan ivareta gode 

livsmiljøer på landskapsnivå i områder hvor det drives 
aktivt skogbruk». Dette er et 4-årig samarbeid med 
høgskolen.  

Styret ser med spenning på initiativene som gjelder 
trainee og PhD, der målet med ansettelsene 
er å bygge kompetanse, kunnskap og styrke 
i organisasjonen. Vi har klare forventninger til 
resultatene av disse prosjektene.

FORSKNING OG UTVIKLING

Glommen Mjøsen Skog driver kontinuerlig utvikling 
og effektivisering på ordinær drift. Løpende utvikling 
og forbedring av kjernefunksjonene er på kort sikt de 
mest effektive utviklingstiltakene. Styret er samtidig 
opptatt av at Glommen Mjøsen Skog er involvert i 
forskning og utviklingsprosjekter med mer langsiktig 
perspektiv. Dette drives gjennom foretakets eierskap i 
andre selskaper som driver med forskning og utvikling 
på økt bruk av tre og bruksområder for tremasse. 
Eksempler på dette er arbeidet med kommersiell 
utnyttelse av bjørk og arbeidet med utvinning av 
sukker av trevirke til dyrefôr. Deltagelse i SmartForest 
med formål å utvikle nye digitale løsninger, samt 
engasjement i næringsklyngen Norwegian Wood 
Cluster er også  viktige bidrag til dette. Det drives 
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Direktesendt årsmøte 
i 2021 fra Fabelaktivs 
studio på Hamar.

Styreleder Heidi Hemstad 

Foto: Silje Ludvigsen

også forskning og utvikling i andre selskaper vi har 
eierinteresser i, for eksempel i Moelven Industrier, 
Alvdal Skurlag og Oplandske Bioenergi.

MARKED

Tømmerprisene og etterspørselen etter våre 
produkter forventes å holde seg høy. 

Framover har Glommen Mjøsen Skog sikret avsetning 
av planlagte volumer for 2022, men må ta høyde for 
at det kan komme endringer. Prisene vil gjenspeile 
etterspørselen, men prisspennet mellom skurtømmer 
og massevirke antas å forbli stort også i 2022. Vi 
ser sterke, strukturelle drivere – megatrender - som 
tilsier økt bruk av tre, og dermed vedvarende høy 
etterspørsel og høye priser. Styret ser at usikkerheten 
fremover er større nå enn ved inngangen til 2022. 

Rollen til Glommen Mjøsen Skog er å ha overordnet 
styring på verdikjeden, fra pleie av framtidsskogen 
mot avvirking, og deretter logistikken frem til 
industrien. Dette skal gjøres mest mulig effektivt 
og til lavest mulig kostnad. I dette bildet er det 
utfordrende at norsk skogbruk er blitt en netto 
eksportør av råvaren tømmer. Det betyr i mange 
områder lang veg, høye transportkostnader og høyt 
klimaavtrykk for å få tømmeret fram til industrien. 
Skogbruk er en distriktsnæring og styret noterer seg 
en økende forventning til at Glommen Mjøsen skal 
bidra til økt videreforedling, og styret vil i 2022 arbeide 
med strategien for eventuelle nye investeringer i 
skogindustri.

NÆRINGSPOLITIKK

Glommen Mjøsen Skog er norsk skogbruks største 
aktør. Sentralt står rollen som næringspolitisk pådriver 
og arbeidet for grunneiernes rettigheter. Vi skal være 
en krevende samarbeidspartner overfor vår nasjonale 
spydspiss, Norges Skogeierforbund, og der det er 
nødvendig; ta egne initiativ. Vår selskapsstrategi og 
næringspolitisk plan utgjør fundamentet for arbeidet.

ORGANISASJONSUTVIKLING, KVALITET OG PRESISJON

Glommen Mjøsen Skog jobber målrettet for å bedre 
presisjon og kvalitet i vårt operasjonelle arbeid. 
Styret følger opp arbeidet med blant annet rutiner, 
forbedrede IT-systemer, opplæring, dokumentasjon 
og kontroller. Glommen Mjøsen Skog har satt 

av betydelige ressurser til økt digitalisering av 
virksomheten. 

Glommen Mjøsen Skog har en sterk posisjon og klarer 
å tiltrekke seg ønsket arbeidskraft, men vi opplever 
stadig sterkere konkurranse om kompetansen. 
Kjønnsfordelingen bør være jevnere i organisasjonen. 
Derfor er det stort fokus både på rekruttering generelt 
og rekruttering av kvinner spesielt. Det eksepsjonelt 
lave sykefraværet i selskapet er styret svært fornøyd 
med. Framover ser styret det som svært viktig å 
videreutvikle Glommen Mjøsen Skog som en attraktiv 
arbeidsplass, samt en sentral og aktiv samfunnsaktør.

Styret har i 2021 igangsatt et arbeid for å se på 
hva som er en framtidsrettet eierorganisasjon for 
Glommen Mjøsen Skog. En eventuell ny modell skal 
medføre god eierstyring og kommunikasjon, og bidra 
til å realisere samvirkets formål. Videre skal modellen 
kjennetegnes av å være ensartet, enkel og effektiv. 

Det blir et aktivt år for Glommen Mjøsen Skog også i 
2022, og som fundament for andelslagets virksomhet 
ligger strategiplanen vedtatt i 2019. Strategien ble 
evaluert og måloppnåelsen ble vurdert av styret 
høsten 2021. Planen ble ansett å være dekkende og 
vedtatt med enkelte endringer. I 2022 starter arbeidet 
med strategiplanen for neste planperiode. 

Felles for alle valg og disposisjoner skal være å sette 
andelseiernes beste i sentrum. Utfordringen framover 
blir å holde et tilstrekkelig høyt nivå av service og 
tjenester, og samtidig holde kostnadene på et 
nøkternt nivå. 

Russlands uakseptable invasjon av Ukraina har 
først og fremst ført til store menneskelige lidelser. 
Hvilke effekter krigen vil ha for Norge og vår 
bransje er vanskelig å forutse og vil ikke minst 
være avhengig av lengden på konflikten. Glommen 
Mjøsen Skog har ikke direkte handel som påvirkes 
av krigen, men de økonomiske sanksjonene som 
iverksettes vil eksempelvis kunne ramme transport 
og leverandørindustri eller på andre måter skape 
ubalanse i markedene. Uansett vil krigen skape stor 
usikkerhet utover i 2022.

Styret vil avslutningsvis få rette en stor takk 
til alle ansatte, andelseiere, tillitsvalgte og 
samarbeidspartnere for en strålende, utrettelig og 
samvittighetsfull innsats for Glommen Mjøsen Skog i 
et på mange måter krevende og annerledes år. 
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M O R S E L S K A P E T K O N S E R N E T

2 0 2 1 2 0 2 0 N O T E 2 0 2 1 2 0 2 0

2 361 391 1 967 525 Salgsinntekter 13,15 16 454 540 13 180 236

8 800 17 672 Andre driftsinntekter 13,15 181 584 80 885

2 370 191 1 985 197 Sum driftsinntekter 16 636 124 13 261 121

2 163 325 1 784 353 Varekostnad 9 105 834 8 575 102

110 729 106 236 Lønnskostnad 14 2 588 876 2 394 770

12 678 9 220 Avskrivninger 2 326 329 314 483

0 0 Nedskrivninger 2 52 000 4 281

60 541 65 503 Andre driftskostnader 2,14,17 1 532 960 1 264 732

2 347 273 1 965 312 Sum driftskostnader 13 605 999 12 553 368

22 918 19 885 Driftsresultat 3 030 125 707 753

0 0 Resultatandel tilknyttet selskap 10 932 10 110

315 184 74 077 Inntekt på investeringer i datterselskaper 0 0

1 447 1 543 Inntekt på investeringer i tilknyttede selskaper 0 0

0 183 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 0

2 504 5 895 Andre renteinntekter 6 344 6 629

70 389 1 993 Andre finansinntekter 16 345 11 245

11 440 4 434 Verdiendring av finansielle instrumenter til virkelig verdi 27 693 4 152

14 431 0 Nedskrivning av finansielle eiendeler 4 431 0

0 0 Markedsbaserte omløpsmidler til virkelig verdi 3 951 0

16 867 39 810 Andre rentekostnader 35 098 40 498

839 1 Annen finanskostnad 17 009 72 255

391 745 68 199 Ordinært resultat før skattekostnad 3 030 949 627 135

592 2 500 Skattekostnad på ordinært resultat 12 643 727 132 806

391 153 65 699 Årsresultat 2 387 222 494 328

9 918 7 586 Avsatt til forrentning av andelskapital

333 082 40 000 Avsatt til etterbetalingsfond

98 000 67 500 Forslag til utbetaling fra etterbetalingsfond

-98 000 -67 500 Overført fra etterbetalingsfond

48 153 18 113 Avsatt til annen egenkapital

391 153 65 699 Sum disponert

Herav til minoritetsinteresser 773 507 98 259

Årsresultat til majoritetsinteressene 1 613 334 396 069

M O R S E L S K A P E T K O N S E R N E T

2 0 2 1 2 0 2 0 EIENDELER N O T E 2 0 2 1 2 0 2 0

0 0 Goodwill 2 -95 908 -127 457 

0 0 Andre immaterielle eiendeler 2  980  11 391 

0 0 Sum immaterielle eiendeler -94 928 -116 066

29 835 30 202 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2,16 740 644  810 320 

282 205 Maskiner og anlegg 2,16 1 395 849  1 330 684 

27 428 28 792 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 2,16 56 209  76 978 

57 545 59 198 Sum varige driftsmidler 2 192 703 2 217 982

1 236 138 1 465 914 Investeringer i datterselskap 3,16 0  0 

26 132 26 109 Invest. i tilknyttet selskap og felleskontr. virksomhet 3,16 85 064  80 870 

7 773 11 098 Investeringer i aksjer og andeler 3,4 8 401  11 774 

12 495 5 486 Andre fordringer 6 12 725  6 283 

0 0 Pensjonsmidler 11 0  211 

1 282 539 1 508 607 Sum finansielle anleggsmidler 106 191 99 138

1 340 084 1 567 805 SUM ANLEGGSMIDLER 2 203 966 2 201 054

26 542 23 671 Varer 5 2 122 897  1 537 686 

235 033 192 129 Kundefordringer 6,7 2 007 808  1 622 158 

13 728 14 023 Andre fordringer 6,7 200 610  351 715 

25 521 24 288 Forskudd tømmerleverandører og entreprenører 6 165 795  25 989 

274 282 230 439 Sum fordringer 2 374 214 1 999 862

220 660 107 148 Markedsbaserte aksjer og verdipapirer 8,16 640 198  126 671 

220 660 107 148 Sum investeringer 640 198 126 671

101 369 183 343 Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 1 309 896  285 810 

622 853 544 602 SUM OMLØPSMIDLER 6 447 205 3 950 029

1 962 937 2 112 407 SUM EIENDELER 8 651 171 6 151 083

BALANSE 2021

alle tall i NOK 1 000 alle tall i NOK 1 000
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M O R S E L S K A P E T K O N S E R N E T

2 0 2 1 2 0 2 0 EGENKAPITAL OG GJELD N O T E 2 0 2 1 2 0 2 0

209 247 213 100 Andelskapital 10 209 247  213 100 

209 247 213 100 Sum innskutt egenkapital 209 247 213 100

241 509 6 428 Etterbetalingsfond 241 509 6 428

796 148 748 013 Annen egenkapital/Konsernets fond 10 2 576 050  1 447 217 

1 037 657 754 441 Sum opptjent egenkapital 2 817 559 1 453 644

0 0 Minoritetsinteresser 1 518 107  610 824 

1 246 904 967 541 SUM EGENKAPITAL 4 544 913 2 277 569

3 483 3 802 Pensjonsforpliktelser 11 25 254  24 797 

0 0 Utsatt skatt 12 145 673  161 249 

570 0 Andre avsetninger for forpliktelser 16 76 603  50 118 

4 053 3 802 Sum avsetninger for forpliktelser 247 530 236 164

370 050 703 388 Gjeld til kredittinstitusjoner 16 588 258  1 167 217 

370 050 703 388 Sum annen langsiktig gjeld 588 258 1 167 217

0 0 Finansielle instrumenter 8 49 892  70 191 

 1 184 180 088 Gjeld til kredittinstitusjoner 1 184  204 088 

169 354 106 759 Leverandørgjeld 7 934 518  716 055 

 1 279 2 500 Betalbar skatt 12 625 133  85 266 

 6 377  12 897 Skyldige offentlige avgifter 190 159  192 533 

 107 918  75 086 Forrentning på andelskapital og etterbetaling 108 123  75 086 

 55 817  60 346 Annen kortsiktig gjeld 7,16 1 361 462  1 126 914 

341 929 437 676 Sum kortsiktig gjeld 3 270 470 2 470 132

716 032 1 144 866 SUM GJELD 4 106 258 3 873 514

1 962 937 2 112 407 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 8 651 171 6 151 083

M O R S E L S K A P E T K O N S E R N E T
Årets tall Fjorårets tall Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årets tall Fjorårets tall

391 745 68 199 Resultat før skattekostnad 3 030 949 627 135

-1 813 -1 855 Periodens betalte skatter -120 434 -91 122

12 678 9 220 Ordinære avskrivninger 378 329 314 483

0 0 Nedskrivning anleggsmidler 0 -25 454

-2 871 14 610 Endring i varelager -585 211 245 260

-50 852 4 534 Endring i kundefordringer -374 353 -310 726

62 595 35 544 Endring i leverandørgjeld 218 463 67 293

-319 -1 679 Forskjell mellom kostn.ført pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn. -15 576 -919

-66 857 -6 183 Poster klassifisert som invest.-/finans. aktiviteter -33 472 -19 810

-331 678 -86 064 Endring i andre tidsavgrensningsposter 245 951 159 909

12 628 36 327 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2 744 646 966 048

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

4 706 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 72 801 1 900

-12 999 -6 637 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -433 202 -286 447

287 584 0 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler 0 24 161

-101 160 -835 508 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler -501 175 -831 151

0 24 161 Innbetalinger ved salg av andre investeringer 0 0

178 131 -817 984 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -861 576 -1 091 537

Kontantstømmer fra finansieringsaktiviteter

0 695 000 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 1 158 794

0 170 000 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 170 000

-333 338 -18 612 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -578 959 -971 041

-178 904 0 Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld -202 904 0

0 10 088 Netto endring i kassekreditt 0 10 088

-3 854 -7 479 Tilbakebetaling av egenkapital -3 854 -7 479

-73 268 -9 384 Utbetaling av utbytte -73 268 -29 120

316 631 75 079 Innbetaling av utbytte 0 0

-272 733 914 692 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -858 985 331 242

-81 974 133 035 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 1 024 085 205 754

183 343 50 307 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 285 810 80 055

101 369 183 343 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 1 309 896 285 810

(NRS - Indirekte modell)

(NRS - Indirekte modell)

Heidi Hemstad, styreleder   Ole Theodor Holth, nestleder   Siv Marie Høye 

Anne Svanhild Trolie   Sigrid Bergseng    Rolf Thorben Holm 

Jens Furuseth Naas-Bibow  Einar Skaarseth Enger Anne Mæhlum  Ingar Brennodden 
 

         
Gudmund Nordtun 

          adm.dir.

Elverum, 16.03.22. Styret. 

BALANSE 2021 KONTANTSTRØM-
ANALYSE

alle tall i NOK 1 000 alle tall i NOK 1 000
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NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, 
kontantstrømoppstilling og noteopplysninger 
og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god 
regnskapsskikk gjeldende pr 31. desember 2021.

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende 
prinsipper. Transaksjoner regnskapsføres til verdien 
av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Eiendeler/
gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som 
forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er 
klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Andre 
eiendeler er klassifisert som anleggsmidler.

Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for 
gjeldsposter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper 
og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, 
legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare 
juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og 
kvantifiserbare, kostnadsføres.

K O N S O L I D E R I N G S P R I N S I P P E R

Konsernregnskapet viser virksomheten til 
morselskapet Glommen Mjøsen Skog SA og dets 
datterselskaper og tilknyttede selskaper som en 
økonomisk enhet, basert på regskapsprinsipper som 
beskrevet nedenfor.

Selskapenes interne transaksjoner, gevinster og 
mellomværender er eliminert i konsernregnskapet.

Konsernbalansen pr 31.12.2021 omfatter de 
aksjeselskaper der Glommen Mjøsen Skog SA 
selv eller gjennom datterselskaper eier 50% 
eller mer av aksjene og har bestemmende 
innflytelse. Konsolideringen er foretatt etter 
kostpris. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres 
i konsernregnskapet basert på morselskapets 
anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes 
identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, 
som oppføres i konsernregnskapet til virkelig 
verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi 
eller mindreverdi utover hva som kan henføres til 
identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som 

goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives 
lineært over de oppkjøpte eiendelers forventede 
levetid. Selskaper som er innarbeidet er Moelven 
Industrier ASA, Glommen Mjøsen Holding AS, 
AS Kirkegaten 70, Glommen Skog AS, Glommen 
Skogstjenester AS og Borgheim Eiendom Elverum AS 
med eierandel 100 % i alle selskaper.

Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet 
har eierandel større enn 20 %, hvor investeringen er 
av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet 
ikke har en bestemmende innflytelse. Tilknyttede 
selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden i 
konsernselskapet. Konsernets andel av resultatet i 
et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i 
det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle 
avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris 
og eierandelene var høyere enn den ervervede andel 
av bokført egenkapital.

I resultatregnskapet er andel av resultatet i tilknyttede 
selskap vist under finansposter. I balansen vises 
eierandelen i tilknyttede selskap under anleggsmidler.

R E G N S K A P S P R I N S I P P E R  F O R   
V E S E N T L I G E  R E G N S K A P S P O S T E R

INNTEKTSFØRINGSTIDSPUNKT /  
KOSTNADSFØRINGSTIDSPUNKT /SAMMENSTILLING

Inntekt for varer eller tjenester resultatføres når den er 
opptjent eller levert. Tømmeret er levert når tømmeret 
er innmålt av Norsk Virkesmåling. For identifiserte 
tapsprosjekter, foretas det avsetning for hele det 
forventede tapet. Utgifter sammenstilles med og 
kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene 
kan henføres til.

Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, 
kostnadsføres når de påløper. Vesentlige inntekter 
og kostnader som ikke har sammenheng med den 
ordinære virksomheten, klassifiseres som andre 
driftsinntekter og -kostnader.

VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE  
EIENDELER/ ORDINÆRE AVSKRIVNINGER

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 
balanseføres og avskrives over forventet levetid. 
Direkte vedlikehold kostnadsføres løpende under 
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer 
tillegges kostpris og avskrives i takt med kostpris 
ellers. Avskrivninger er klassifisert som ordinær 
driftskostnad. Utgifter til forskning og utvikling 
balanseføres i den grad det kan identifiseres en 
fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av 
identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall 
kostnadsføres slike utgifter løpende.

Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært.

Negativ goodwill resultatføres lineært over 5 år og er 
presentert som kostnadsreduksjon, i tråd med NRS 17 
pkt. 7.2.3.

FINANSIELLE EIENDELER

Aksjer og andeler med et strategisk langsiktig eie 
er klassifisert som anleggsmidler. Andre aksjer og 
andeler er klassifisert som omløpsmidler. Aksjene 
er vurdert til laveste verdi av kostpris og virkelig 
verdi (markedsverdi) på balansedagen. Finansielle 
omløpsmidler vurderes til virkelig verdi. Urealiserte 
kurstap kostnadsføres og urealiserte kursgevinster 
inntektsføres under finansielle poster. Obligasjoner 
og langsiktige fordringer er ført opp i regnskapet til 
kostpris, eventuelt til virkelig verdi når verdinedgangen 
ikke er av forbigående art.

BEHOLDNINGER

Tømmerbeholdningen er vurdert til kostpris. Årets 
varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg 
av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk.

FORDRINGER

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for 
forventede tap.

PENSJONSFORPLIKTELSER OG PENSJONSKOSTNAD

Selskapet har to kollektive pensjonsordninger for sine 
ansatte i et livsforsikringsselskap, en ytelsespensjon 
og en innskuddspensjon. Ytelsespensjon har i 
hovedbetingelsene 30 års opptjening, 66 % av 
pensjonsgrunnlag, livsvarig pensjon i forhold til 
pensjonsgrunnlaget 1. januar det året man fyller 67 
år. Innskuddspensjon er avhengig av innskuddsnivå, 
avkastning og alder. Årlig sparebeløp blir avsatt på 
hver ansatt etter maksimale innskuddssatser, 7 % av 
lønn mellom 1 og 7,1 G og 25,1 % mellom 7,2 og 12 G. 
Pensjonens løpetid bestemmes individuelt, minimum 
10 år fra 67 år. Alle pensjonsytelser samordnes med 
forventede ytelser fra folketrygden.

Regnskapsmessig blir ordningen behandlet 
som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor 
premiebetalingen kostnadsføres løpende, og 
avsetninger foretas ikke i regnskapet.

UTSATT SKATT OG SKATTEKOSTNAD

Utsatt skatt/skattefordel beregnes på bakgrunn av 
midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. 
Ved beregningen benyttes nominell skattesats. 
Positive og negative forskjeller vurderes mot 
hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster 
vurderes likevel særskilt, herunder merverdier ved 
oppkjøp og pensjonsforpliktelser.

VALUTA

Valutatransaksjoner bokføres til transaksjonskurs. 
Balanseposter omregnes til valutakurs ved årsskifte.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den 
indirekte metoden.

NOTER
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NOTE 2 VARIGE DRIFTSMIDLER 

Morselskapet
Bygninger 
og tomter Maskiner Biler

Drifts-
løsøre Sum

Anskaffelseskost 01.01. 35 401 1 840 19 750 62 804 119 796

Tilgang 175 12 825 12 999

Avgang 5 970 5 970

Anskaffelseskost 31.12. 35 401 2 015 13 781 75 629 126 825

Akkumulerte av - og nedskrivninger 31.12. 5 566 1 558 7 565 54 591 69 281

Balanseført verdi 31.12. 29 835 457 6 215 21 038 57 545

Årets av- og nedskrivninger 367 215 1 900 10 196 12 678

Forventet økonomisk levetid  inntil 50 år  inntil 5 år  inntil 10 år  inntil 12 år 

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

Konsernet
Bygninger 
og tomter Maskiner Biler

Drifts-
løsøre Sum

Anskaffelseskost 01.01. 1 784 884 5 029 585 19 750 399 396 7 233 615

Overføringer* -4 482 -3 254 0 4 338 -3 399

Omregningsdifferanser* -49 655 -145 205 0 -7 700 -202 560

Tilgang 63 744 350 611 0 23 896 438 251

Avgang -6 055 -9 634 -5 970 -6 382 -28 041

Anskaffelseskost 31.12. 1 788 435 5 222 103 13 781 413 547 7 438 092

Akkumulerte ordinære av- og nedskrivninger 31.12. 1 036 223 3 955 517 7 565 369 928 5 369 234

Omregningsdifferanser -18 174 -99 359 -6 311 -123 844

Balanseført verdi 31.12. 770 386 1 365 945 6 215 49 930 2 192 703

Årets  nedskrivninger 10 702 30 793 0 10 380 51 876

Årets avskrivninger 67 876 229 774 1 900 26 903 326 453

Årets av- og nedskrivninger 78 579 260 567 1 900 37 283 378 329

Forventet økonomisk levetid  inntil 50 år  inntil 5 år  inntil 10 år  inntil 12 år 

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

Immaterielle 
eiendeller Goodwill Sum

Anskaffelseskost 01.01.  77 025  -144 904  -67 879 

Omregningsdifferanser*  -415  -415 

Anskaffelseskost 31.12.  76 610  -144 904  -68 295 

Akkumulerte ordinære av- og nedskrivninger 31.12.  75 630  -48 996  26 634 

Balanseført verdi 31.12.  980  -95 908  -94 928 

Årets av- og nedskrivninger  980  31 549  32 529 

Avskrivninger på negativ GW er ført som kost-
nadsreduksjon i andre driftskostnader

 32 279 

Forventet økonomisk levetid  5 år 5 år

Avskrivningsplan Lineær  Lineær

*Omregningsdifferanser i forbindelse med oppkjøp av Moelven Industrier ASA.

NOTE 3 DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP OG FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET

Datterselskap
Forretnings- 
kontor

Eier-/  
stemmeandel

Egenkapital  
siste år (100 %)

Resultat  
siste år (100 %)

Balanseført 
verdi

Moelven Industrier ASA Moelven 66,84 % 4 573 181 2 332 644 1 224 193

Glommen Skog AS Elverum 100 % 3 647 38 4 060

Borgheim Eiendom Elverum AS Elverum 100 % 6 641 -11 509 7 100

Glommen Skogstjenester AS Elverum 100 % 344 188 250

AS Kirkegaten 70 Lillehammer 100 % 4 713 227 500

Glommen Mjøsen Holding AS Elverum 100 % 9 -21 36

Balanseført verdi 31.12. 1 236 138

Tilknyttet selskap

Alvdal Skurlag AS Alvdal 38 % 163 970 25 546 10 253

Oplandske Bioenergi AS Biri 36 % 54 374 2 906 15 605

Transportfellesskapet Østlandet AS Ringsaker 50 % 2 933 533 251

Balanseført verdi 31.12. Morselskap 26 132

Konsern

Weda Skog AB, Insjøn**  Sverige 30 % 10 200 200 0

WoodTrans AS, Rudshøgda Ringsaker 34 % 7 900 1 500 2 000

Balanseført verdi 31.12. Konsernselskap 2 000

** Under avvikling. Moelvens andel av virksomheten er videreført gjennom Moelven Skog AB.

Tilknyttet selskap verdsatt etter Egenkapital metoden (EK metode), eierandel som i morselskapet

Utbytte Andel resultat Andel av EK

Alvdal Skurlag AS 1 296 9 618 61 735

Oplandske Bioenergi AS 0 1 047 19 602

Transportfellesskapet Østlandet AS 100 266 1 467

Sum verdsatt etter EK metode 1 396 10 932 82 803

** Weda Skog AB og WoodTrans kommer i tillegg og er medtatt i balansen, men ikke spesifisert i noten pga vesentligehet.
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Morselskapet Eierandel Balanseført verdi

ALLMA AS 50 % 100

Drammensregionens Virkesterminaler AS 25 % 1 075

Glommen Technology AS 50 % 2 921

Haldenvassdragets Kanalselskap <1% 1

Landbrukets Dataflyt SA 12 % 0

Landbrukets Hus, Tynset 0 % 20

Lena Fjernvarme AS 13 % 842

Nationen 0 % 5

Norsk Skogkapital AS 47 % 1 938

Norsk Skogsmelasse AS 40 % 640

Odal Næringshage Utvikling AS 0 % 5

Skog-Data AS 11 % 115

Skogbrukets Konferansesenter AS 8 % 0

Trainee Innlandet SA 0 % 10

Treimpregnering Eiendom AS 0 % 24

Tømmerterminalen AS 13 % 63

Østlendingen AS 0 % 14

Balanseført verdi 31.12. 7 773

Det er ingen kjent markedsverdi for investeringene.

Konsernet Eierandel Balanseført verdi

ALLMA AS 50 % 100

Drammensregionens Virkesterminaler AS 25 % 1 075

Fjordtømmer AS 33 % 150

Glommen Technology AS 50 % 2 921

Haldenvassdragets Kanalselskap <1% 1

Landbrukets Dataflyt SA 12 % 0

Landbrukets Hus, Tynset 0 % 20

Lena Fjernvarme AS 13 % 842

Nationen 0 % 5

Norsk Skogkapital AS 47 % 1 938

Norsk Skogsmelasse AS 40 % 640

Odal Næringshage Utvikling AS 0 % 5

Skog-Data AS 11 % 115

Skogbrukets Konferansesenter AS 8 % 0

Svenskt Limträ AB 33 % 52

Trainee Innlandet SA 0 % 10

Transportselskapet Nord AS 13 % 64

Transportfellesskapet Østlandet AS 25 % 126

Treimpregnering Eiendom AS 0 % 24

Tømmerterminalen AS 13 % 63

Østlendingen AS 0 % 14

Andre 237

Balanseført verdi 31.12. 8 401

Det er ingen kjent markedsverdi for investeringene.
   

NOTE 4 ANDRE LANGSIKTIGE AKSJER OG ANDELER NOTE 5 VARER   

   Morselskapet           Konsernet

2021 2020 2021 2020

0 0 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 841 000  576 550 

0 0 Varer under tilvirkning 214 000  216 872 

0 0 Ferdigvarer 1 038 331  719 398 

17 099 18 811 Biolager 17 099  18 811 

9 368 4 766 Tømmer 12 392  5 961 

75 94 Frø 75  94 

26 542 23 671 Sum 2 122 897 1 537 686

NOTE 6 FORDRINGER      

Morselskapet Kortsiktige fordringer Konsernet

2021 2020 2021 2020

238 279  194 374 Kundefordringer brutto 2 014 423  1 627 608 

25 521  24 288 Forskudd tømmerleverandører og 

entreprenører

165 795  25 989 

13 728  14 023 Kortsiktige fordringer 200 610  351 715 

-3 245 -2 245 Avsetning til tap på kortsiktige fordringer -6 614  -5 450 

274 282 230 439 Kortsiktige fordringer i balansen 2 374 214 1 999 862

Morselskapet Fordringer med forfall senere enn ett år Konsernet

2021 2020 2021 2020

13 462 6 003 Andre langsiktige fordringer brutto 13 693 6 800

-967 -517 Avsetning til tap på langsiktige fordringer -968 -517

12 495 5 486 Sum 12 725 6 283

NOTE 7  MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V.    

Morselskapet Kundefordringer Andre fordringer

2021 2020 2021 2020

Foretak i samme konsern m.v. 74 206 61 862 4 896 7 433

Tilknyttet selskap 4 480 0 0 0

Sum 78 686 61 862 4 896 7 433

Annen gjeld Leverandørgjeld

Foretak i samme konsern 0 1 703 96 0

Tilknyttet selskap 0 0 940 0

Sum 0 1 703 1 036 0

Konsernet Kundefordringer Andre fordringer

Tilknyttet selskap 4 480 0 0 0

Sum 4 480 0 0 0

Annen gjeld Leverandørgjeld

Tilknyttet selskap 0 0 940 0

Sum 0 0 940 0
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Morselskapet Anskaff. kost
Urealisert 

gevinst/tap Balanseført verdi

Alfred Berg Nordisk Likviditet 32 563 -408 32 155

Holberg Likviditet 31 463 24 31 487

Alfred Berg Nordic Investment 32 212 -986 31 225

DNB Obligasjon E 31 011 -297 30 714

Ako Global Long Only UCITS 3 338 2 069 5 407

Fundsmith Equity Fund Feeder 5 178 1 502 6 680

KLP AksjeGlobal Indeks I 16 855 3 738 20 594

Egerton Capital Equity Fund 4 750 169 4 919

T.Rowe Price Global Focused Growth Standard 5 800 246 6 046

SGA Global Growth Fund USD D 5 593 464 6 057

RBC Global Equity Focus Fund 4 172 2 022 6 194

Veritas Global Focus Fund 5 259 1  210 6 469

KLP AksjeNorden Indeks 7 529 8 035 15 563

Arctic Norwegian Value Creation 5 400 2 207 7 607

Alfred Berg Aktiv 5 625 2 130 7 755

Andre 1  787 1  787

Balanseført verdi 31.12. 196 746 23 913 220 660

Konsern

Pengemarkedsfond 597 556 23 501 621 057

Finansielle instr. Valutasikring * 19 141

Balanseført verdi 31.12. 640 198

Finansielle instrumenter /forpliktelser i konsern

Virkelig verdi  
over resultatet

Bokført verdi

Finansielle instrumenter valutasikring 24 191 24 191

Finansielle instrumenter rentesikring 25 701 25 701

Balanseført verdi 31.12. 49 892 49 892

 
*Verdsettelse av Finansielle instrumenter Verdisikring er basert på andre observerbare faktorer enn notert pris i et aktiv 
marked for en identisk eiendel eller forpliktelse, enten direkte eller indirekte utledet fra priser for eiendelen eller forpliktelsen. 
Eiendeler og forpliktelser verdsatt etter denne metoden er hovedsakelig finansielle instrumenter til sikring av fremtidige kon-
tantstrømmer i fremmed valuta, renter og elektrisk kraft. Markedsverdien er differansen mellom det finansielle instrumentets 
verdi i henhold til inngått kontrakt og hvordan et tilsvarende finansielle instrument prises på balansedagen. Balansedagens 
markedspriser baseres på markedsdata fra Norges Bank, ECB, Nasdaq OMX og den finansielle kontraktsmotparten.

NOTE 8 INVESTERINGER I BØRSNOTERTE VERDIPAPIRER OG FINANSIELLE INSTRUMENTER NOTE 9 BUNDNE BANKINNSKUDD, TREKKRETTIGHETER 
 

          Morselskapet           Konsernet

2021 2020 Bundne bankinnskudd 2021 2020

4 228 4 227 Skattetrekksmidler* 4 228 4 748

*Skattetrekksgaranti for Moelven Industrier ASA, kommer i tillegg i  konsernet.

Trekkrettigheter

40 000 40 000 Ubenyttet kassekreditt 340 000 202 627

NOTE 10 EGENKAPITAL       
       

Morselskapet

Årets endring i egenkapital Andelskapital

Etter- 

betalings- 

fond

Annen 

egenkapital Sum

Egenkapital 01.01. 213 100 6 428 748 013 967 541

Endringer innbetaling/utbetaling i året -3 854 0 -3 854

Årets resultat 0 333 082 58 070 391 152

Avsetning forrentning av andelskapital 0 0 -9 918 -9 918

Avsatt fra etterbetalingsfond* 0 -98 000 0 -98 000

Egenkapital 31.12. 209 247 241 509 796 148 1 246 904

*Utbetaling til andelseiere fra etterbetalingsford utgjør kr 35 pr levert kubikkmeter tømmer i 2021.

Herav

Obligatorisk andelsinnskudd 100 574

Tillegginnskudd 108 672

Sum 209 246

Konsernet

Årets endring i egenkapital

Andels- 

kapital

Minoritets-

interesser

Etter-

betalings- 

fond

Annen 

egenkapital Sum

Egenkapital 01.01. 213 100 610 824 6 428 1 447 217 2 277 569

Effekter av minioriter salg av andeler 0 344 000 0 -56 415 287 584

Utgang IKE 0 -8 021 -8 021

Omregningsdifferanser 0 -45 843 0 -92 404 -138 247

Endringer innbetaling/utbetaling i året -3 854 0 0 0 -3 854

Årets resultat 0 773 507 333 082 1 280 633 2 387 222

Avsatt fra etterbetalingsfond* 0 0 -98 000 0 -98 000

Avsetning forrentning av andelskapital 0 0 0 -9 918 -9 918

Utbetalt utbytte til minoritet 0 -156 360 0 0 -156 360

Andre endringer i egenkapital 0 0 0 6 938 6 938

Egenkapital 31.12. 209 247 1 518 107 241 509 2 576 050 4 544 913

*Utbetaling til andelseiere fra etterbetalingsford utgjør kr 35 pr levert kubikkmeter tømmer i 2021.
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NOTE 11 PENSJONER           
 
Ved oppkjøp av Moelven Industrier ASA har konsernet forskjellige pensjonsordninger, alle ordninger i Moelven Industrier 
ASA oppfyller plikten til å å ha obligatorisk tjenestepensjon. Den ytelsesbaserte pensjonsordningen ble stengt i 2015, alle 

nyansatte etter 2015 er tilsluttet innskuddsbasert pensjonsordning.  
Morselskapet Konsernet

2021 2020 2021 2020

Fondert ordning Resultatregnskapet Fondert ordning

0 0 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 243

55 78 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 415 510

-115 -157 Avkastning på pensjonsmidler -115 -157

107 103 Administrasjonsomkostninger 107 103

563 30 Resultatførte planavvik/estimatendringer 563 30

7 4 Arbeidsgiveravgift 7 4

616 59 Netto pensjonskostnad ytelsesordning 976 734

0 0 Kostnader ved AFP-ordning inkl. arbeidsgiveravgift 0 0

0 0 Kostnader ved tilleggspensjonsordning inkl. arb.g.avgift 0 0

0 0 Kostnader ved innskuddsordning inkl arbeidsgiveravgift 125 158 119 108

616 59 Sum netto pensjonskostnad fondert ordning 126 135 119 842

Morselskapet Konsernet

2021 2020 2021 2020

Fondert ordning Balansen Fondert ordning

3 834 4 641 Opptjente pensjonsforpliktelser 31.12.

4 180 4 320 Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12.

-346 321 Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12.

-346 321 Netto pensjonsforpliktelse /-midler 21 254 21 315

-346 321 Netto pensjonsforpliktelse /-midler 21 254 21 315

0 45 Arbeidsgiveravgift 0 45

31 -1 027 Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) inkl. aga 151 -1 027

-315 -662 Netto pensjonsforpliktelse pr 31.12. inkl. aga 21 405 20 333

I tillegg kommer egenfinansiert forpliktelse inkl. aga for tidligere daglige ledere, som utgjør:

Morselskapet Konsernet

2021 2020 2021 2020

1  1 12 2 210 Tidligere leder Mjøsen 1  112 2 210

2 686 2 254 Tidligere leder Glommen 2 686 2 254

3 483 3 802 Balanseført pensjonsforpliktelse pr 31.12. inkl. aga 25 254 24 797

Økonomiske forutsetninger for morselskap og konsern 2021 2020

Diskonteringsrente 1,90 % 1,2 - 1,7%

Forventet lønnsregulering 2,75 % 2,25 %

Forventet pensjonsregulering 0-2,5% 0-2,0%

Levealder-tariff K2013 K2013

Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 %

Amortiseringstid 1,00 20,97

Korridorstørrelse 10 % 10 %

NOTE 12 SKATT 
 

Morselskapet           Konsernet

2021 2020 2021 2020

Midlertidige forskjeller

2 224 2 094 Driftsmidler -30 402 -16 901

-4 095 -2 733 Fordringer -8 200 -5 600

0 0 Varelager -52 112 61 513

6 635 8 294 Gevinst og tapskonto 10 063 12 602

-3 483 -3 802 Netto pensjonsmidler -25 254 -24 514

-9 450 -7 750 Avsetninger 759 179 733 946

-8 169 -3 897 Netto midlertidige forskjeller 653 274 761 046

-80 098 -102 375 Underskudd til fremføring -88 832 -113 555

-88 268 -106 272 Grunnlag for utsatt skatt/(utsatt skattefordel) 564 442 647 491

-19 419 -23 380 Utsatt skatt 124 177 184 629

19 419 23 380 Herav ikke balanseført utsatt skattefordel 21 667 23 380

0 0 Utsatt skatt i balansen 145 673 161 249

Begrunnelsen for at utsatt skattefordel ikke er balanseført er at historiske resultater skaper tvil om at framtidige 

skattepliktige overskudd vil være tilstrekkelige til å utnytte skattefordelen.

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Morselskapet           Konsernet

2021 2020 2021 2020

Grunnlag for betalbar skatt

391 744 68 199 Resultat før skattekostnad 3 030 949 3 030 949

-373 740 -78 127 Permanente forskjeller  -56 006 -56 006

18 004 -9 928 Grunnlag for skattekostnad på årets resultat 2 974 943 2 974 943

4 272 14 169 Endring i midlertidige forskjeller

22 277 4 241 Gr.lag for bet.bar skatt i res.regnskapet 2 974 943 2 974 943

0 540 +/÷ Mottatt/avgitt konsernbidrag

-22 277 -4 781 Anvendelse av fremførbart underskudd -29 398 -29 398

0 0 Skattepliktig inntekt  (grunnlag for betalbar skatt i balansen) 2 945 546 2 945 546

Fordeling av skattekostnaden

1 279 2 500 Betalbar skatt, formueskatt 1 279 2 500

0 0 Betalbar skatt 627 558 82 766

0 0 Endring utsatt skatt 15 577 47 540

-687 0 For mye avsatt i fjor -687 0

592 2 500 Skattekostnad 643 727 132 806

1 279 2 500 Betalbar skatt i balansen 625 133 85 266
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NOTE 13 DRIFTSINNTEKTER      
      

          Morselskapet           Konsernet

2021 2020 Geografisk fordeling 2021 2020

2 156 793 1 824 323 Norge 7 694 040 5 979 248

199 132 147 394 Sverige 5 601 132 4 912 384

8 952 13 480 Tyskland 8 952 1 851 182

5 314 0 Andre land 3 332 000 518 307

2 370 191 1 985 197 Sum 16 636 124 13 261 121

Selskapet og konsernet har i hovedsak kun ett virksomhetsområde.

   

NOTE 14 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM.

  Morselskapet           Konsernet

2021 2020 Lønnskostnader 2021 2020

85 229 83 697 Lønninger 2 032 852 1 893 842

12 866 12 183 Arbeidsgiveravgift 418 110 370 657

9 975 9 294 Pensjonskostnader 135 688 129 139

2 659 1 061 Andre ytelser 2 226 1 132

110 729 106 236 Sum 2 588 876 2 394 770

131 127 Sysselsatte årsverk i regnskapsåret har vært 3 505 3 515

       

Ytelser til ledende personer morselskap/konsernet Daglig leder Tillitsvalgte Styret

Lønn 1 729

Pensjonsutgifter 186

Annen godtgjørelse 201

Honorar/annen godtgjørelse 1 177 1 507

Kostnadsført godtgjørelse til revisor Morselskap  Konsern 

Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsregnskap) 442 5 821

Andre attestasjonstjenester 19

Annen bistand 423 1 304

Sum  865  7 144 

NOTE 15 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER      
        

     Morselskapet           Konsernet

2021 2020 Lån og transaksjoner 2021 2020

3 160 1 831 Lån til ansatte* 3 160 1 831

7 227 1 899 Omsetning med styremedlemmer 7 227 1 899

* Lån til ansatte renteberegnes med normrentesats eller normrentesats minus 3 prosentpoeng, minimum 2 prosentpoeng. 

      

    

NOTE 16 GJELD, PANT, GARANTI- OG KAUSJONSANSVAR      
  

     Morselskapet           Konsernet

2021 2020 Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 2021 2020

370 050 703 388 Gjeld til kredittinstitusjoner 588 258 1 337 217

0 0 Annen langsiktig gjeld (spesifiseres) 0 0

370 050 703 388 Sum 588 258 1 337 217

17 663 20 250 Andel av gjeld som forfaller senere enn 5 år 75 963 121 400

Morselskapet og konsern

Det påhviler andelslaget et garanstiansvar i forbindelse med Driftskredittordningen i landbruket. 

I tillegg har andelsalget en garanti ovenfor  Nye Veier AS pålydene 218.

     Morselskapet           Konsernet

2021 2020

Balanseført verdi av eiendeler som sikkerhet for 

pantegjeld eller garantier 2021 2020

57 545 59 198 Driftstilbehør 100 222 59 198

220 660 107 147 Finansielle omløpsmidler 220 660 107 147

1 234 446 1 454 222 Finansielle anleggsmidler 0 0

26 542 23 671 Varer 26 542 23 671

238 279 194 374 Kundefordringer 238 279 193 374

1 777 472 1 838 612 Sum 585 703 384 390

Eiendelene er i tillegg stillet som sikkerhet for

40 000 40 000 Ubenyttet kassekreditt 40 000 40 000

0 0 Andre konsernselskapers gjeld 0 0

40 000 40 000 Sum 40 000 40 000

Konsern Balansen Garanti

I balansen er garantiforpliktelsen knyttet til prosjekter ført med følgende beløp:  76 032  46 877 

Annen kortsiktig gjeld, inkludert kontraktsforpliktelse  1 393 771  3 002 

Sum  1 469 803  49 879 

Andre garantiansvar lånegarantier/finansielle garantier utgjør  3 353 
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Direktesendt årsmøte i 2021 fra 
Fabelaktivs studio på Hamar.

Ordfører Ellen Fauske Bleness

PÅ VALG VALGT  
1. GANG

VARAMEDLEM  
PÅ VALG 2022

ÅRSMØTETS ORDFØRER: Ellen Fauske Bleness 2022 2019 Jostein Tromsnes

STYRETS LEDER: Heidi Hemstad 2022 2020

STYRETS NESTLEDER: Ole Th. Holth 2022 2019

STYREMEDLEMMER:

Siv Høye 2023 2019 1. Jens Naas-Bibow**

Einar Enger 2022 2020 2. Jens Holene

Gaute Nøkleholm* 2022 2020 3. Ruth Lunden

Sigrid Bergseng 2023 2021

Anne S. Trolie 2022 2019

Rolf Th. Holm 2023 2019

Ole Th. Holth 2022 2019

ANSATTES REPRESENTANTER:

Anne Mæhlum 2022 2020 Anders Flugsrud

Ingar Brennodden 2022 2020 Espen Carlsen

VALGKOMITEDISTRIKT REPRESENTANT PÅ VALG VARAREPRESENTANT

Nord-Østerdal og Midt-Østerdal: Stein Ola Undset 2024 Lars Idar Røsten

Trysilvassdraget og Sør-Østerdal: Dorthe Pentzen 2022 Torill Møystad

Solør og Vinger og Odal: Tore Christensen 2023 Nils Haagenrud

Havass og Eidsvoll: Helge Olaf Aas 2024 Gjermund Øistad

Nord- og Midt-Gudbrandsdalen: Torun Heringstad 2022 Hans Amund Braastad

Sør-Gudbrandsdalen og  
Gjøvik-Toten: Steinar Lyshaug 2023 Marit O. Lindstad

Ringsaker og Sør-Hedmarken: Arne Ingvar Dobloug 2023 Ola Brevig

Bygdealmenningene: Tore Lien Bjørnstad 2024 Mats Halvorsrud

VALGKOMITEENS LEDER: Torun Heringstad

Valgkomiteens nestleder: Tore Christensen

*   Til og med august 2021 
** Inn i styret fra og med september 2021

Foto: Silje Ludvigsen
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TILLITSVALGTE I SKOGEIEROMRÅDENE 
ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Årsmøterepresentant*/ tillitsvalgt Andelseiere
Christian P. Mathiesen* 2021 2020

Roar Stormoen* 243 244
Knut Sjølie Kværnes*
Leif Verner Baarstad*

Årsmøterepresentant*/ tillitsvalgt Andelseiere
Per Hermann K. Hansæl* 2021 2020
Tore Høsøien* 548 539
Ole Sørhuus*

Tore Müller

Trond Erlien
Toralf Grøtting

TRYSILVASSDRAGET SKOGEIEROMRÅDE

Årsmøterepresentant*/ tillitsvalgt Andelseiere
Dag Rønning* 2021 2020
Even Ifarness* 260 260
Ellen Fauske Bleness*
Ellen Bernts Grønland*
Halvor Sætre
Harald Kornstad

Årsmøterepresentant*/ tillitsvalgt Andelseiere
Øystein Aamodt* 2021 2020
Børre Rogstadkjærnet* 339 345
Tollef Mykleby*
Ann Jeanette Kjæstad*
Åshild Vassend Holm*
Torbjørn Sørlie

NORD-ØSTERDAL SKOGEIEROMRÅDE

MIDT-ØSTERDAL SKOGEIEROMRÅDE SOLØR SKOGEIEROMRÅDE

Årsmøterepresentant*/ tillitsvalgt Andelseiere
Arne Rønaasen* 2021 2020
Leif Arvid Vaaler* 398 391
Trond Christensen*
Ole Marius Sillerud*
Kjetil Aandstad*
Reidar Nikolai Omsted*
Pia Knøsen Lund*

VINGER OG ODAL SKOGEIEROMRÅDE

Årsmøterepresentant*/ tillitsvalgt Andelseiere
Geir Olav Tjugum* 2021 2020
Karoline Bakli* 617 611
Stein Foseid Bjerke*
Roar Seterseter*
Thor Roar Hesbøl*
Dina Veflen*

SØR-ØSTERDAL SKOGEIEROMRÅDE

Årsmøterepresentant*/ tillitsvalgt Andelseiere

Terje Hoff*
Anders Gustav Bjørnsen*
Jon Gustav Bjørnstad 
Rolv Vaagaasar 
Håvard Syse

2021 2020
425 425

HAVASS SKOGEIEROMRÅDE

Årsmøterepresentant*/ tillitsvalgt Andelseiere

Andreas Skolleborg* 2021 2020
Per Guldbrand Solli* 1146 1082
Nils Christian Herrebrøden*
Jens Andreas Due*
Knut Sveinson*
Geir Mork Knutsen*
Thomas Sandbækbråten*

NORD-GUDBRANDSDAL SKOGEIEROMRÅDE

MIDT-GUDBRANDSDAL SKOGEIEROMRÅDE

SØR-GUDBRANDSDAL SKOGEIEROMRÅDE

Årsmøterepresentant*/ tillitsvalgt Andelseiere

Jon Grunde Roland*
Trond Kalstad*
Johan Enger* 
Jo Elvestad*
Ida Gillebo*
Kari Kirkebø*

2021 2020
731 733

GJØVIK-TOTEN SKOGEIEROMRÅDE

Årsmøterepresentant*/ tillitsvalgt Andelseiere
Lars Ligaarden*
Einar Stuve*
Ruth Lunden*
Mathis Lunde*
Ole Edvard Løken*
Harald Gubberud*

2021 2020
864 871

RINGSAKER SKOGEIEROMRÅDE

Årsmøterepresentant*/ tillitsvalgt Andelseiere

Helge Hvoslef*
Leif Einar Bratengen*
Jon Grande Dahl*
Lars Trøstheim*

2021 2020
445 448

Årsmøterepresentant*/ tillitsvalgt Andelseiere

Terje Rotås*
Jonas Ottesen*
Ole O. Brandvold

2021 2020
459 458

SØR-HEDMARKEN SKOGEIEROMRÅDE

Årsmøterepresentant*/ tillitsvalgt Andelseiere

Kristian P. Pandum*
Knut Holen*
Lars Maagaard*
Sverre Lang-Ree*
Tore Sætren*
Henrik Stenberg*

2021 2020
398 410

EIDSVOLL SKOGEIEROMRÅDE

Årsmøterepresentant*/ tillitsvalgt Andelseiere

Dag Kristian Skovseth*
Harald Opsahl*
Bjørn Dokken*
Ida Camilla Berger Søberg
Ole Randin Klokkerengen
Gunnar Stenberg Sjuve

2021 2020
248 246

ALMENNINGENE

Årsmøterepresentant*/ tillitsvalgt Antall 
almenninger

Morten Øie*
Mathias Neraasen*
Terje Uggen*

2021 2020
22 23

Skogeierområdene fungerer både 
som valgkrets og som bindeledd  
mellom andelseierne og andelslagets 
styre og ledelse.
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