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Sagbrukene nyter en lykkelig  
tilstedeværelse i et brennhett trelastmarked 

om dagen. 

Produksjonskapasiteten hos trelastindustrien klarer ikke å 
holde tritt med etterspørselen, først og fremst er tørke-
kapasiteten begrensende for økt produksjon. Generelt er 

sagtømmerlagrene store så det er heller ingen råvaremangel.
Som en konsekvens av trelastmarkedet er det viktig for sagbrukene 

å sikre råvareforsyningen utover sommeren og høsten. Prisøkningen 
på sagtømmer nå på forsommeren er betydelig og vi forventer den 
vil øke ytterligere fra august. 

Hvor lenge denne positive trelastkonjunkturen vil vare vet ingen, 
men det vil ta noe tid å normalisere trelastlageret som i dag er 
bunnskrapt.

Massevirkemarkedet har en helt annen setting enn sagtømmer-
markedet. Det er store lager av massevirke i Skandinavia, men faktisk 
litt mindre enn forventet. Høy produksjonstakt hos sagbrukene gir 
også litt mer flis til treforedlingsindustrien enn normalt.

Kapasitetsnedleggelser i Sverige innen treforedling tilsvarende en 
snau million kubikkmeter i tredje kvartal i år gir heller ingen bedring 
i markedet. Samtidig vil produsenter av cellulose gå på høy takt da 
etterspørselen er god og prisutviklingen sterk, men ingen fabrikker 
klarer å produsere mer enn maksimal kapasitet. Vi kan derfor ikke ha 
for store forventninger til massevirkepris til høsten, dessverre. 

AV MARKEDSSJEF HÅKON BAKKEN

Vi skaper verdier i skogen!

Glommen Mjøsen Skog har siden 2019 samlet seg om visjonen 
Vi skaper verdier i skogen. Som alle visjoner er denne ambisiøs, 
et strekkmål, noe vi alltid vil ha noe ugjort med tanke på å 
oppnå fullt ut.

Årsmøte vedtok 15. april forrentning på andelskapitalen for 
2020 og etterbetaling på tømmer for årene 2019 og 2020. 
Renta på andelskapitalen ble satt til 3,56 prosent, i tråd med 
styrets forslag. Dette er langt over bankrente og helt i tråd med 
vår visjon. Det skal lønne seg å være andelseier hos oss, også de 
årene du ikke har tømmeravvirkning.

I inngangen til 2020, når covid-19 kom, ble det av hensyn til 
forsvarligheten valgt å avsette etterbetaling til fond, men ikke 
utbetale.  Nå er denne situasjonen snudd. Ved avsluttet 2020 
har vi igjen en relativt stabil situasjon og forutsetningene for å 
etterbetale er til stede. Jeg er glad for at årsmøtet valgte å følge 
styrets anbefaling og etterbetale for tømmer omsatt både i 
2019 og 2020.

Glommen Mjøsen Skog vil  
rundt den 17. juni utbetale 75 millioner  

til andelseierne i selskapet. 

Når det går godt i Glommen Mjøsen Skog skal det komme 
andelseierne til gode. Vår viktigste oppgave er å sikre at 
andelseierne alltid har konkurransedyktige priser og tilbys 
gode tjenester, I tillegg skal vi dele av vårt overskudd i form av 
etterbetaling. Hvis vi ser på årene 2019 og 2020 samlet har vi 
delt rundt 50 prosent av overskuddet vårt med andelseierne i 
form av etterbetaling – i tråd med strategien som er lagt.

Mange lurer nok på hva etterbetalingen faktisk betyr. Det er 
ingen fasit på det, men i generelle vendinger, og basert på 
gjennomsnittstall for drifter i 2020, gir denne etterbetalingen 
en økning i nettoen skogeieren sitter igjen med på opp mot 10 
prosent, det er en betydelig økning!

Glommen Mjøsen Skog vil den 17. juni utbetale totalt sett rundt 
75 millioner kroner til andelseierne i selskapet. Det er å omsette 
visjonen vår i handling. Vi skaper verdier i skogen!

God sommer!

Gudmund Nordtun 
adm.dir.

Betydelig prisøkning 
på sagtømmer
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Etterspørselen etter  
sagtømmer er nå så høy at 
det selges ut fortere enn  
sagbrukene klarer å produ- 
sere. Maskinkapasiteten ute 
i skog er god, men har sin 
grense. Vurderer du hogst til 
høsten, kan det være lurt å 
kontakte skogbruksleder nå.

AV SKOGSJEF JAN GAUTE LIE

De fleste har nok fått med seg at 
det har blitt adskillig dyrere å kjøpe 
trelast denne våren, sammenlignet 

for ett år tilbake. Økt byggeaktivitet 
utenlands og i Norge, samt barkbilleangrep 
flere steder iblant annet Mellom-Europa, 
gjør at det er stor etterspørsel etter 
sagtømmer. 

Prisnivået holder seg
Markedssjef Håkon Bakken beskriver i sitt 
markedsbilde på side 2 dette brennhete 
trelastmarkedet. Dette har ført til en 
betydelig økning av sagtømmerprisene 
denne forsommeren, og vi vet at skogeierne 
følger med. Vi forventer at prisnivået på 
sagtømmer holder seg utover høsten.

Høsten tegner til å  
bli den mest aktive hogst- 

perioden på lenge.

 

Vær ute i god tid
Med dette prisbildet må vi tro at hogst-
interessen blir betydelig. Det betyr at 
entreprenørkapasitet og transportkapasitet, 
kan bli begrensende faktorer for vår drifts-
gjennomføring og tømmerinnkjøp i de 
nærmeste månedene. Maskinkapasiteten 
ute i skog er god, men har sin grense

Høsten tegner derfor til å bli den mest 
aktive hogstperioden på lenge. Går du 
som andelseier med planer om å hogge 
etter ferien, anbefaler vi at du er tidlig 
ute med å bestille. Ta kontakt med våre 
skogbruksledere for tømmerpriser og gratis 
befaring.

“
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Elever fra Nordre Ål skole på Lillehammer, Gjøvik 
skole og Lunden skole i Øvre Vang fikk kjenne 
på skogens betydning for det grønne skiftet da 
de deltok på den nasjonale skogplantedagen 
20. mai. Elevene imponerte med kunnskap og 
iherdig arbeidsinnsats.
Mer enn 600 elever over hele Norge var ute i skogen for å plante trær. 
Skogplantedagen er et samarbeid mellom bransjeinitiativet Tenk Tre og 
Skogselskapet.

43,5 millioner nye trær
Som regel vokser treet 60-80 år før det er klart til å hogges, og kan 
brukes til alt fra byggematerialer, papp og papir til dyrefôr, sminke og 
klær. Dette har elevene fått med seg 

Etter hogst plantes det nye trær. Planting av skog har økt betraktelig 
de siste årene, fra 20,3 millioner planter i 2010 til 43,5 millioner i fjor – 
hvorav 14 milioner planter i vårt område. 

Gir en forståelse av kretsløpet
– Skogselskapet har i over 100 år lært barn og unge om betydningen 
av skogplanting, om skogens kretsløp og det å drive et bærekraftig 
skogbruk. Dagens klimautfordringer understreker behovet for å 
erstatte de fossile ressursene med fornybare råvarer fra skogen, sier 
Tore Molteberg i Skogselskapet.
– Vi vil gjerne få fram hvorfor det er viktig at vi planter etter hogst, og 
hvordan produkter laget av tre kan bidra til et mer klimavennlig samfunn, 
sier Ellen Alfsen, prosjektleder i Tenk Tre.

Plantet for livet!
u    NASJONAL SKOGPLANTEDAG

- Gøy – trodde man brukte frø og  
ikke planter, sier Elise fra Lunden 
skole.  
Foto: Merete Haagenrud

- Veldig gøy. Vi trodde ikke man plantet på 
denne måten, vi trodde det skjedde med 

maskiner, sier Liv, Elly og Silje ved Lunden skole.  
Foto: Merete Haagenrud

- Tenk at når jeg er 80 år, så er denne 
granplanta blitt et stort tre som kan 
hogges og bli til mange ting som vi 
trenger, sier Benjamin fra Gjøvik 
skole.
Foto Berit Sanness 

- Dette var gøy og faktisk mye 
enklere enn vi trodde, sier Jonas 

fra Nordre Ål skole.
Foto: Silje Ludvigsen

- Skulle ønske vi var litt eldre, 
så kunne vi være med mer og 
plante skog, sier Mathilde og 

Sofie fra Nordre Ål skole.
Foto: Silje Ludvigsen 

- Vi har lært at når vi puster ut CO2 så 
suger trærne det til seg slik at de vokser 
og slipper ut O2 som vi trenger for å puste, 
sier Magnus og Ask fra Gjøvik skole.  
Foto Berit Sanness


