GlommenMjøsen
Medlemsnytt

- BEDRE ENN KONTORJOBB
Nye krefter planter skog, også landbruks- og
matministeren tok i et tak.
Les mer på side 3

NY FELLES LOGO

Glommen Mjøsen Skog har fått felles visuell
profil og logo.
Les mer på side 4
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GlommenMjøsen

-På venteliste for å plante skog

Digitale møter
i en krevende tid

Alt fra landbruks- og matministeren til toppidrettsutøvere bidrar til å få planter i jorda for
Glommen Mjøsen Skog denne våren. Koronakrisen førte til et stort behov for arbeidskraft
foran årets plantesesong – responsen har vært overveldende.

Koronasituasjonen satte en effektiv
stopper for gjennomføring av de planlagte
andelseiermøtene i mars. Dermed forsvant
viktige sosiale og faglige møteplasser for
andelseiere, tillitsvalgte, styret og ledelsen
i hele vår vidstrakte geografi.
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V

i rakk å gjennomføre fysiske møter i Nord
Østerdal og Midt-Østerdal før smitterestriksjoner
satte nær alt av møtesamlinger i Norge på vent.
Vi måtte utarbeide et alternativt digitalt opplegg som var
nytt og uprøvd for oss alle, og vi måtte flytte årsmøtet til
forsommeren.
De gjenstående andelseiermøtene gjennomføres
digitalt fram mot midten av mai. Alle andelseiere har
fått nærmere info om dette pr brev. Andelseierne kan
kommunisere tilbake via e-post eller ordinær post og
gi kommentarer og synspunkter på styrets forslag,
samt avgi stemme ved valg av delegater til årsmøtet.
Toveis-kommunikasjon er ikke ideell på denne måten,
men vi håper andelseierne likevel føler seg ivaretatt, de
unormale forholdene tatt i betraktning.
Styret holder normalt et innlegg med orientering om
årsberetning, regnskap, status og aktuelle saker. Denne
presentasjonen er nå digitalisert og heter «Digitalt
andelseiermøte vår 2020». Denne finner du på Glommen
Mjøsen Skogs YouTube-kanal eller på www.glommenmjosen.no/sakspapirer
Både styremøter og en alle andre møter i Glommen
Mjøsen Skog har siden midten av mars foregått på den
digitale videokonferanseplattformen Teams. Mange
har høstet ny erfaring med å delta i digitale møter
hjemmefra i disse ukene. 16. april inviterte vi til Teamsmøte med de tillitsvalgte for å orientere om status og
diskutere aktuell tematikk. Hele 94 tillitsvalgte deltok.
Med gode tilbakemeldingene ble møtet en nyttig test
for gjennomføring av årsmøtet 16. juni, for i skrivende
stund vil Glommen Mjøsen Skogs første felles årsmøte
sannsynligvis måtte gjennomføres som videokonferanse.
Med håp og tro på at verden gjennom året finner tilbake
til normalen, ønskes en fortsatt god vår og forsommer!

Tømmermarkedet
mot sommeren
AV MARKEDSSJEF HÅKON BAKKEN

Innmålt volum første kvartal i år for Glommen Mjøsen Skog
viser en reduksjon på 2,7% sammenlignet med samme
periode i 2019. Årets start med store tømmerlagre hos
industrien ga ikke skogbruket mulighet for å kjøre for «full
maskin» i skogen. For Østlandet totalt er reduksjonen på
4%. Med andre ord har Glommen Mjøsen Skog kommet
forholdsvis godt ut avsetningsmessig hittil i år.
Hva årets andre kvartal bringer er enda noe usikkert,
men volumprognosen pr slutten av april tilsier en
reduksjon mot opprinnelig plan på ca 12%. Forholdene
tatt i betraktning er det til å leve med, men slett ikke
ønsket, og dessverre rammer avsetningssituasjonen
ulikt i forskjellige geografier.
En svak norsk krone gjør norske produsenter
konkurransedyktig internasjonalt, men lav volumetterspørsel gjør at sagbrukene sliter med eksport. Etterspørselen innenlands er derimot god, og det er gledelig i
disse uforutsigbare tider.
Treforedlingsindustrien går stort sett som normalt, men
Norske Skog Saugbruks og flere svenske produsenter
har redusert sin produksjon innen grafisk trykkpapir. For
emballasje og hygienepapir rapporteres det om mer
normale tilstander.
Ikke overraskende er både trelast og sagtømmer utsatt
for prispress i markedet. Likevel kan vi signalisere kun
en begrenset prisjustering ned for avtaler som skal
leveres i mai-juli. Kontakt din skogbruksleder for detaljert
informasjon.

Terje Uggen, styrelder
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MUNTER STATSRÅD: Statsråd Olaug V. Bollestad
og Glommen Mjøsen Skogs adm.dir. Gudmund
Nordtun side om side for å plante skog.

VILLE PLANTE SKOG: TV2 fulgte sksiskytterne
Emil Nyeng fra Ringebu og Vegard Bjørn
Gjermundshaug under plantinga.

S

til å danne enkeltmannsforetak. Vi håper at disse norske
firmaene på sikt kan utvikle seg til større, norske aktører som
driver med skogkultur i framtida, sier Holm.

tatsråden var invitert av Glommen Mjøsen Skog til å
plante på et felt i Gjøvik kommuneskoger, som hun
var med på å hogge i fjor.
- For meg er trærne naturens egne lunger, slik at du og
jeg kan kunne puste skikkelig. Og jeg sier det som gammel
intensivsykepleier, i disse tider er jo det ekstremt viktig, sa
landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad før hun fikk på
seg plantebeltet og satte i gang.

- Bedre enn kontorjobb
To som tok direkte kontakt med Glommen Mjøsen Skog
er skiskytterne Emil Nyeng fra Ringebu og Vegard Bjørn
Gjermundshaug fra Alvdal. Som toppidrettsutøvere er de vant
til hardøkter i skog og mark, og kan nå samtidig kombinere
dette med grønn verdiskaping:
- Vi liker å være ute i skogen og bruke kroppen på praktisk
arbeid. Dette blir en fin måte å tilbringe sommeren på,
sier Nyeng. - Dette er mye bedre enn noen kontorjobb,
konkluderer de begge to.

Plantet med norsk arbeidskraft
På grunn av utfordringer knyttet til Covid-19-restriksjoner
i forkant av årets plantesesong, har Landbruks- og matdepartementet fulgt opp med et økt tilskudd på 1,30 kroner
per plante som skal i bakken våren 2020. Dette er en
omfordeling av midler fra andre prosjekter innen skogkultur og
vegbygging. Tilskuddet bidrar til å dekke økte merkostnader
foran årets plantesesong.
- I vårt område, som er store deler av Innlandet og gamle
Akershus og Østfold, skal 8 millioner planter i jorda i vår. Det
skjer nå takket være både utenlandsk og norsk arbeidskraft,
forteller skogskjøtselsjef i Glommen Mjøsen, Sverre Holm.
- Vi har fått inn flere av de faste utenlandske arbeiderne
enn først ventet og i tillegg har vi fått svært mange positive
henvendelser direkte fra norsk arbeidskraft. Vi er nå helt
sikre på at vi får alle plantene i jorda, forteller Sverre Holm.
- Flere av de norske vi gjør avtale med nå, har vi rådet

Folk på venteliste
Skogkulturansvarlig Anne Guri Kløvstad i Glommen Mjøsen
Skog har hovedansvar for administreringen og forteller om
en stor pågang av privatpersoner som ønsker å plante og av
skogeiere som ønsker å gjøre skogkulturtiltak i egen skog.
- Vi har nærmest måtte sette folk på venteliste. Det er
superpositivt å se responsen! Den norske arbeidskraften
må læres opp av oss, og det er nå utviklet nettkurs på
skogskolen.no. I tillegg blir det selvsagt opplæring i felt og
jevnlig oppfølging, sier Anne Guri Kløvstad.
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- Styret er strålende fornøyd med vår nye logo. Det er
viktig at logoen gir mening og har historisk forankring,
samtidig som den peker framover. Det er også viktig at
ansatte og andelseiere kan bære logoen med stolthet.
Godt lent på den bunnsolide bedrifts- og kulturhistoriske
verdien de to merkeøksene representerer kan vi
takke Merete og Silje for vår nye logos tilblivelse, sier
styreleder Terje Uggen.

Vårt nye felles kjennemerke
Med stor ærefrykt gikk kommunikasjonsavdelingen i Glommen Mjøsen Skog løs på
oppgaven med å komme fram til en felles visuell profil for to organisasjoner med lange
tradisjoner og ektefølt engasjement hos eierne.

V

det løsnet da Siljes kollega, kommunikasjonsrådgiver Merete
Haagenrud kom til å tenke på de gamle merkeøksene. Av
alle ting hadde «Glommen Salgsforening» et grantre som sitt
merke og «Mjøsen Salgsforening» hadde et som lignet et
menneske. Der var symbolikken – attpåtil historisk forankret!
Byrået fikk i oppgave å kombinere disse to merkene til
én logo. Logosymbolet ble forelagt for ansatte, styre og
tillitsvalgte og ble svært godt mottatt. Vi håper de som den
gang formet disse øksene, ville satt pris på at noe av historien
nå blir tatt inn i den moderne tid, som et felles symbol for flere
generasjoner stolte skogeiere.

i hadde loddet stemningen blant eierne og tilbakemeldingene var nærmest entydige - vær tro mot
historien og husk at dette er to godt innarbeidede
merkevarer allerede.

En visuell profil handler om helhetstenkning
Den visuelle profilen ble utarbeidet av byrået ANTI og var
nesten landet i februar, med unntak av selve logoen. En visuell
profil har som formål å binde sammen all kommunikasjon,
eksternt og internt, til en helhet. Den skal med andre ord
speile organisasjonens personlighet og vises i fargebruk,
skrifttyper og grafisk uttrykk på alt fra brevark og biler til
kontorlokaler og profilartikler - og den skal tåle tidens tann.

Koronapause
Covid-19 setter verden på vent og fordrer en nøktern
tilnærming til omprofilering. Men etter hvert skal selskapet
skifte drakt til ny logo på alt fra biler, kontorlokaler, arbeidsbekledning og strøartikler. Forhåpentligvis vil du neste gang
vi treffes få med deg caps og T-skjorte med ny logo.
Håper du liker både den og historien bak vårt nye felles
kjennemerke!

Det endelige kjennemerket
Kommunikasjonssjef Silje Ludvigsen hadde en idé om
at logoen burde være en kombinasjon mellom råstoffet –
(trærne) og menneskene – (eierne og ansatte). Flere forslag
ble utarbeidet av designbyrået, men vi synes ingen traff helt.
Vi ville likevel ikke gi slipp på ideen med menneske og tre, og
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