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019 ble et innholdsrikt år for Glommen Mjøsen
Skog. Fusjonen mellom to selskap ble formelt
gjennomført og rett oppunder jul kom en stor
aksjepost i Moelven Industrier ASA i spill. Begge deler
krevende for det nye andelslaget. Vi kan konstatere at
vi besto syretesten i begge sakene. Vårt totale resultat i
2019 er bra, og vår nylig vedtatte strategi legger føringer
for hvordan vi skal videreutvikle oss på de områdene
vi må forbedre for å oppnå våre mål, i tråd med vår
visjon – Vi er ledende på å skape verdier i skogen.
Styret foreslår overfor årsmøtet en forrentning på
andelskapitalen i tråd med strategi og en disponering
til etterbetaling i lys av vår investering i Moelven.
Styret gjennomførte i 2019 en strategiprosess, og
administrasjonen er nå godt i gang med å sette den
ut i livet. Vår visjon – Vi skaper verdier i skogen – blir
ledende for dette arbeidet. De viktigste prioriteringene
framover blir å videreutvikle kvalitet og presisjon i
det vi gjør, samtidig som effektivitet, lønnsomhet og
kommunikasjon forbedres. Alt for at vi skal stå godt
rustet til å møte de krav andelseiere og andre har til
virksomheten.
Eierposisjonen i Moelven vil fortsette å kreve mye
innsats gjennom året. I skrivende stund eier vi 79
prosent av Moelven, men det har aldri vært ønskelig for
Glommen Mjøsen Skog å sitte på en så stor eierandel
over lang tid. Det blir derfor et viktig arbeid å få på
plass en varig eierkonstellasjon som gagner Moelven
Industrier, Glommen Mjøsen Skogs andelseiere, og i
samarbeid med de øvrige aksjonærene i Moelven.
Fusjonen er formelt fullført, men integreringsjobben
for virkelig å samle Glommen Mjøsen Skog fortsetter
inn i 2020. Det tar tid å smelte sammen organisasjoner
og kulturer i selskaper som har bestått i over 100 år.
Styret er likevel av den oppfatning av denne prosessen
går etter planen, og det er vilje og motivasjon både
blant ansatte, tillitsvalgte og andelseiere for å lykkes
med dette fullt ut.
Terje Uggen
styreleder
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Nytt fra andelslaget

Corona, toll, barkbiller og storm
Skogbruket og skogindustrien står overfor en uforutsigbar markedsutvikling om dagen. Etter to år med store billeangrep og flere stormer i
Mellom-Europa, har industrien gått på høygir for å ivareta skogråstoffet
før det tørker og blir kun egnet som energivirke.

T

ømmer er som kjent ferskvare. Til tross for en
stabil etterspørsel i bunn, har for stor produksjon
gitt ubalanse i markedene og fallende pris. Det
gjelder for så vidt både treforedling og trelast, selv
om trelastmarkedet kan sies å være mest rammet av
produksjonen etter billeangrep. Årsaken er klimaendring
som gir ekstremvær ifølge meteorologene – tørke og
stormer – begge værtyper er lite ønsket av oss i skogbruket.
Økonomiske effekter av handelsbarrierer har vi også sett
konturene av med USA og Kina i spissen. Heldigvis er dette
tema roligere nå om dagen. Trolig hjelper det å ha et nært
forestående presidentvalg «over there» som gjør at sittende
regime i USA vil sikre sine stemmer ved å tilby befolkningen
en forutsigbar og forholdsvis god økonomisk hverdag, i alle
fall fram til valget i november. Brexit vet vi ennå ikke hva
bringer inn på den økonomiske arena for skognæringen,
men usikkerheten er merkbar hos trelastprodusenter som
har Storbritannia som et viktig marked.
Coronaviruset har med sin spredningsevne satt deler
av det kinesiske samfunnet ute av spill ved at folk må
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holde seg hjemme og ikke får reise fritt for å redusere
smittespredning. Det medfører en vesentlig lavere
produksjon i kinesisk industri. Det vil si at det blir færre
varer å eksportere fra Kina, da går det færre containere
ut og dermed blir det færre kontainere å fylle med for
eksempel trelast fra Europa på retur til Kina. Effektene av
det smittsomme viruset sprer seg nå også til andre deler
av verden. Konsekvensene av spredningen vet vi ikke så
mye om enda, men vi må være forberedt på offentlige tiltak
i flere land som begrenser logistikk av varer og dermed
produksjon. Karantenebestemmelser for folk med smitte
i risikoområder kan også begrense industriell produksjon
og transportutøvelse. Likeledes vil negativ utvikling på
børsene skape nervøsitet vedrørende generell økonomisk
utvikling basert på både coronaviruset og markedskrig på
råolje.
Oppsummert er det høyst usikkert hvilke effekter disse
ulike elementene får for tømmermarkedet utover året.
Men trevirke som klimariktig materiale er utvilsomt
positivt.

Ny skogsjef

Andelskapital på «Min Side»

Jan Gaute Lie (43) går inn i rollen som ny skogsjef i Glommen
Mjøsen Skog fra påske. Lie har
lang fartstid fra daværende Mjøsen
Skog. Han går nå fra stillingen
som leder for kvalitet- og miljø og
entreprenøroppfølgingen i Glommen Mjøsen Skog til
å lede hele skogavdelingen. Lie er i første omgang
konstituert fram til oktober og fortsetter samtidig å ha
det overordnede ansvaret for entreprenørene.

Informasjon om andelskapitalen finner du nå ved å
logge deg inn på skogeierportalen «Min Side» på
www.glommen-mjosen.no I skogeierportalen kan du
også signere driftsavtale, sjekke skogfondsaldo, finne
virkesoppgjør, regnskapsopplysninger og informasjon
om alle oppdragene som Glommen Mjøsen Skog
utfører for deg som skogeier. Via portalen kan du
også følge tømmerstrømmen. Nye brukere trykker
på «Glemt passord» for å få tilsendt nytt passord på
e-post.

Ny skogbruksleder i Kongsvinger

Vegseier i Elverum

Wilhelm Klingenberg Andersen
(24) er ansatt som ny skogbruksleder for Glommen Mjøsen Skog
i Kongsvinger. Han tar over etter
Johan Bjørn som har begynt som
skogkulturleder i region Glåmdalen.

Fem kommunale vegstubber som er viktig for skogproduksjonen i Elverum åpnes nå for utkjøring av
tømmer, til tross for telerestriksjoner ellers i kommunen. Det har vært snakk om flaskehalser på bare
noen hundre meter kommunal veg som skiller godt
opprustede, helårs skogbilsveger og asfaltert fylkesveg. Etter initiativ fra Glommen Mjøsen Skog gikk
skognæringen i området sammen med en felles henvendelse til kommunen og har nå fått gjennomslag.

Innstiller ny styreleder

Planterekord

Heidi Hemstad fra Nes på Hedmarken er innstilt som
ny styreleder i Glommen Mjøsen
Skog. Videre foreslår valgkomiteen Einar Enge fra Rakkestad og
Gaute Nøkleholm fra Stange som
nye styremedlemmer. Styret skal
reduseres fra tolv til åtte eiervalgte
styremedlemmer på årsmøtet i
april.

Glommen Mjøsen Skog solgte rekordmange planter
i 2019. Det samlede tallet ble 14,5 millioner planter,
mot litt over 11 millioner i 2018.

Fra sagflis til kraftfôr
Glommen Technology, som eies av Glommen Mjøsen
Skog, ønsker å starte opp en eventuell fullskalafabrikk i Kirkenær i Solør for produksjon av kraftfôr fra
sagflis. Dette er et lokalt samarbeid mellom Glommen
Technology, Bergene Holm, Fiskå Mølle og Solør
Bioenergi. Fabrikken kan stå klar innen to år til en
prislapp på 80-100 millioner kroner.

Feil e-postadresse?

Ydalir – månedens bygg

Har Glommen Mjøsen Skog registrert din nyeste epostadresse? Ved elektroniske utsendinger angående
årsmøtene har en god del e-poster kommet i retur,
ofte fordi e-posten ikke lenger er i bruk.
I skogeierportalen på Min Side kan du enkelt sjekke
om du ligger inne med riktig e-postadresse og endre
den om den ikke stemmer.

Kampanjen Tenk Tre har kåret Ydalir barneskole i
Elverum til månedens bygg. Skolen er bygget i massivtre og stod ferdig høsten 2019. Skolen er en del av
en større, ny bydel der målet er nullutslipp.
På tenktre.no kan du lese mer om månedens bygg.
Ydalir skole er med i finalen til «Årets bygg 2019».
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Bedret årsresultatet med
30 millioner
- Glommen Mjøsen Skogs årsresultat for 2019 viser et overskudd
etter skatt på 81 millioner kroner. Både fusjonen og Moelvenprosessen har krevd ekstraordinær innsats og ressursbruk.

G

lommen Mjøsen Skog SA omsatte 3,1 millioner
kubikkmeter (m3) tømmer i fjor og konsernet totalt,
3,45 millioner m3. Årsresultatet i morselskapet
økte med 30 millioner i 2019 og viser et overskudd etter
skatt på 81 millioner kroner før årsoppgjørsdisposisjoner.
Morselskapet hadde en omsetning på 2,16 milliarder
kroner (2 milliarder kroner i 2018) og et driftsresultat på
-22 millioner kroner (+18 millioner kroner i 2018). Inkludert
i disse tallene er fusjonskostnader, nedskrivninger og
kostnader knyttet til oppkjøp i Moelven Industrier ASA.
Finansresultatet i fjor ble 106 millioner kroner (36 millioner
kroner), primært drevet av utbytte fra Moelven.

resultatet på 41,9 millioner kroner disponeres til annen
egenkapital.
- Glommen Mjøsen Skog ble ved årsskiftet stående
overfor valget mellom å redusere vår innflytelse i Moelven
eller øke den. Vi valgte å brette opp ermene og styrke vår
posisjon. Forslag til disponering av resultatet må sees i lys
av investeringen i Moelven Industrier ASA og behov for
kapital i den forbindelse, sier styreleder Terje Uggen.

30 millioner til etterbetalingsfond
Glommen Mjøsen Skogs strategi er at en vesentlig del av
utbyttet fra Moelven skal gå tilbake til eierne som bonus på
omsatt virke. Oppkjøpet i Moelven har imidlertid gjort det
nødvendig å betjene denne investeringen.
- Jeg vil understreker at det fortsatt er styrets målsetning
at det skal etterbetales til andelseierne. For å sikre
forutsigbarhet for framtidige etterbetalinger, foretar vi en
avsetning på 30 millioner kroner til etterbetalingsfond i år,
sier Uggen.
Styrets innstilling legges fram for Glommen Mjøsen
Skogs årsmøte 16. april.

Negativt driftsresultat
- 2019 vil gå over i historien som et godt år for skogbruket,
men årsstatistikken vil skjule at billeangrep og skogdød
i Europa gjorde at markedet bremset kraftig opp i andre
halvår, sier Nordtun.
- Moelven-prosessen har tatt mye tid og ressurser, og
samtidig skulle vi samkjøre både mennesker og systemer
i nye Glommen Mjøsen Skog. Vi vet alle at dette har vært
krevende, sier Nordtun.
- Vår målsetning er klar: driftsresultatet skal være positivt
og vi kan ikke være fornøyd med resultatet, selv om det
har kommet på svært mye ekstraordinære kostnader i
2019. Totalresultatet er godt, men i et normalår er det ikke
finansinntekter som skal «bære båten» slik det gjør i 2019,
sier han.

2020
Adm. dir. Gudmund Nordtun trekker fram at ved inngangen
til 2020 er selskapet godt rustet til å videreføre arbeidet
med å styrke Glommen Mjøsen Skog.
- I 2020 vil vi være helt integrert i ett selskap og kunne
ha fokus på økt effektivisering, lønnsomhet og presisjon.
Dette er viktig for at Glommen Mjøsen Skog skal bli den
foretrukne partner for våre andelseiere og industri.
- Målsettingen er også at vi får på plass den langsiktige
eierstrukturen i Moelven Industrier i 2020.
- Arbeidet med å skape en felles bedriftskultur har så
langt vært vellykket – vi er ett lag. Dette er likevel en
prosess som krever kontinuerlig fokus framover.

Maksimal forrentning av all andelskapital
- Styret i Glommen Mjøsen Skog foreslår at all andelskapital
forrentes med 4,28 % for 2019, forteller styreleder Terje
Uggen. - Dette gir en utbetaling på 9,5 millioner kroner.
Styret foreslår videre en avsetning til etterbetalingsfond
på 30 millioner kroner og at den resterende delen av
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