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Første halvår 2020 ble det målt  
inn snaut 5,6 millioner kubikkmeter i 

Norge. Det er en reduksjon på  
7,4 prosent sammenlignet med  

samme periode i 2019.  

Glommen Mjøsen Skog har hatt en volumnedgang 
på 4,5 prosent i samme tidsrom. Hovedårsaken 
til volumfallet er lavere etterspørsel av spesielt 

massevirke i 2020. Industriens massevirkelagre var store 
ved årets start. Effekter av covid-19 har også virket inn 
på volum i vår, da produsenter av grafisk trykkpapir fikk 
et krevende marked, slik også noen sagbruk erfarte. 

Massevirkeprisene falt med 25 kr pr kubikkmeter inn i 
høsten, likevel er massevirkeprisen høyere nå enn årene før 
2018. Sagtømmermarkedet i fjerde kvartal er usikkert. Flere 
sagbruksaktører frykter fallende etterspørsel på grunn av en 
mindre optimistisk prognose for nye større byggeprosjekter. 
En styrke for norske sagbruk er en svak norsk krone – så 
lenge det varer - som gir konkurransefordel innenlands.

Konsolideringen av sagbruksstruktur i Sverige fortsetter. 
Vida har kjøpt Bergs Timber sine tre sagbruk som ligger sør-øst 
i Sverige. Holmen har kjøpt Martinsson i Nord-Sverige. Begge 
salg betinger godkjenning av konkurransemyndighetene. 
Kjøperne ser åpenbart muligheter i et stort volum i markedet, 
i større grad innen produksjon og salg enn i råvaremarked. 
Etterspørselen av tømmer vil være like stor etter eierskiftet.

AV MARKEDSSJEF HÅKON BAKKEN

Spennende høst 
på mange vis

En sommer er på hell og vi er på vei inn i en  høst  som 
jeg håper blir best mulig for dere alle. Koronatiden 
påvirker oss fortsatt og vi må alle gjøre vårt til at vi 

forhåpentligvis kan slippe enda en storstilt nedstengning.

I Glommen Mjøsen Skog er vi i gang med styrearbeidet 
og møttes første gang fysisk på hovedkontoret i Elverum i 
begynnelsen av juli, selvfølgelig med den behørige én meters 
avstanden. Fint å få truffet hverandre og bli kjent.

Nå gleder jeg meg til rundturen til alle skogeierområdene. 
Vi skal ikke nødvendigvis dyrke forskjeller i samvirket vårt 
fremover, men det er likevel viktig å se og forstå at vi kanskje 
har ulike utfordringer og fokus i de ulike områdene, derav 
også ulik oppfatning av hva som er den beste veien videre for 
Glommen Mjøsen Skog. Det blir spennende å snakke med de 
tillitsvalgte om dette og jeg oppfordrer andelseierne til å ta 
kontakt med lokaltillitsvalgte hvis de har noe på hjertet. 

Kravene til og søkelyset mot vår næring fra samfunnet rundt 
oss øker, her må vi skogeierne stå sammen og ivareta våre 
egne interesser. Samtidig som vi også må utvikle oss i takt med 
tiden og sørge for at våre tømmerstokker er og blir de mest 
attraktive. 

Med skogen i ryggen og blikket fremover håper jeg vi 
sammen skal få Glommen Mjøsen Skog til å bli det beste og 
mest effektive skogsamvirket i Norge.

God høst!

Heidi Hemstad 
styreleder

Tømmerstatistikk 
og marked
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«Jeg oppfordrer andels- 
eierne til å ta kontakt med 
tillitsvalgte hvis de har noe 
på hjertet.»
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Ønsker å være lyttende og tydelig 
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Styreleder Heidi Hemstad er opptatt av at Glommen Mjøsen Skog skal være sterke 
på grunneierrett, industrieierskap og presisjon.

Heidi Hemstad og mannen skjøtter gårdsskog på Nes i 
Ringsaker og henter hoveddelen av inntektene sine fra 
kornåkrene, kjøttproduksjon og utleie av gardens tilknyttede 

eiendommer. Sånn sett er hun kanskje en typisk moderne skogeier, 
selv om det ifølge henne ikke finnes noen oppskrift på nettopp det: 
- Den typiske skogeier er ikke A4 – vi er mange forskjellige. Det er 
fra dem som har 50.000 mål til dem som har en liten gårdsskog. 
En engasjert skogeier trenger ikke komme fra en stor eiendom, 
det handler noe om bakgrunnen din og hvordan du vil drive, sier 
Hemstad. 

- Skal være rom for diskusjon
Det nye styret i Glommen Mjøsen Skog har i skrivende stund avholdt 
ett styremøte ledet av Hemstad. 
- Jeg ønsker å være en leder som lytter, men også kan sette grenser 
når det trengs. Min oppgave er å være samlende i styret og samtidig 
skal det være stor takhøyde og rom for diskusjon, sier Hemstad 
- Det nye styret består av engasjerte folk med en variert bakgrunn. 
Jeg synes det er viktig ikke å ha bare like folk i et styre. Variasjonen 
gjør at vi har mulighet til å spille på hverandre på ulike områder, sier hun. 

Opptatt av aktivt eierskap
Eierskapet i Moelven er en viktig del av styrets arbeid framover. 
En sterk posisjon i Moelven var bakgrunnen for oppkjøpet ved 
årsskiftet. 
- Mye har skjedd siden den gang og vår fremtidige eierposisjon er en 

diskusjon som det nye styret må fortsette, sier Hemstad, som også 
er opptatt av et aktivt eierskap i de andre selskapene som Glommen 
Mjøsen Skog har eierandeler i.
- Jeg mener vi skal være gode eiere både for oss sjøl og for 
selskapene. Vi må følge med og stille krav, sier Hemstad. 

Økt presisjon gir økt lønnsomhet
I strategien til Glommen Mjøsen Skog er presisjon et av de bærende 
målene for selskapet, en viktig sak for Hemstad: 
- Det å være omtrentlig er ikke godt nok.  Å bruke ordet presis er bra 
– det skjerper litt. Du skal komme når du har sagt, du skal gjøre det 
du sier du skal gjøre og det skal være tydelige avtaler hele veien. Økt 
presisjon i alle ledd – det er der vi kan hente marginer, effektivitet og 
bedre lønnsomhet for skogeier, sier Hemstad. 

«Noen» eier skogen
Grunneierretten og tydeliggjøring av eierskapet til skogenes 
ressurser er andre saker hun engasjerer seg i: 
- Vi må jobbe for at grunneierrettighetene ikke svekkes. Jeg tror 
mange folk ikke har noen formening om at det er noen som eier 
skogen - det ser vi nok av eksempler på, sier Hemstad. 
- Vi har en fantastisk allemannsrett, men samtidig må vi få en 
forståelse ute i samfunnet om at det handler også om drift og bruk 
av skog som en ressurs på en gård. Balansegangen mellom å ta 
vare på og utnytte ressursene blir kjempeviktig, avslutter den nye 
styrelederen. 
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Nye skogbruksledere 
på Stange og i Indre 
Østfold og Follo 

Ingrid Sandtorp Thorvaldsen og Ole Petter Stor-
bråten startet som skogbruksledere i Glommen 
Mjøsen Skog i august. De gleder seg til å møte 
skogeierne.

Det som er spennende er at det er så stor variasjon mellom skogeierne 
man treffer. Noen er man innom og så vidt veileder, mens andre 
trenger oppfølging på det meste, sier Ingrid Sandtorp Thorvaldsen 

fra Ås, som nå er ansatt som skogbruksleder i Indre Østfold og Follo. 
Thorvaldsen har en bachelor i skogfag fra Norges miljø- og bio-

vitenskapelige universitet (NMBU). Samtidig med utdanningsløpet, har hun 
vært tilknyttet PEFC Norge for å jobbe med markedsføring av varemerket 
mot byggenæringen og offentlig sektor og solgt forsikringer for Skogbrand. 
Hun har også vært sterkt involvert i et BU-prosjekt for å løfte fram skogbruk 
hos unge og kommende skogeiere i bygdeungdomslagene.

Skogeiere kan være stolte
- Jeg tror det er viktig for de kommende generasjonen skogeiere at de 

føler de bidrar i det grønne skiftet og er en del av en bærekraftig løsning. 
Når man eier skog, sitter man samtidig på et samfunnsansvar som man 
kan være stolt av og som det er viktig å skjøtte godt, sier Thorvaldsen, som 
kommer til å jobbe i svært befolkningstette områder. Hun er opptatt av å 
framsnakke skog som næring.  

- Jeg synes det er viktig å jobbe med å få ut informasjon mot den vanlige 
mann og kvinne i gata, at vi faktisk driver en produksjonsnæring. Man er jo 
vant til at en åker høstes og kommer opp igjen på våren, mange glemmer at 
dette gjelder for skog også, bare med lengre tidsintervall, sier hun. 

Fra maskin til planlegging
Ole Petter Storbråten fra Nord-Odal går inn som ny skogbruksleder på 

Stange etter at mangeårig skogbruksleder Frank Monsen pensjonerer 
seg til høsten. Storbråten har fagbrev som skogsoperatør og har de siste 
elleve årene jobbet som skogsmaskinfører i Nord-Odal, med ansvar for 
tynningsmaskiner, samtidig som han var RECO-instruktør hos Skogkurs 
(RECO går ut på å lære skogsmaskinførere å kjøre mer rasjonelt og 
økonomisk). Nå ser han fram til å gå til et annet ledd i verdikjeden: 

- I løpet av årene fikk jeg mer og mer sansen for planleggingsbiten av 
skogbruket og fikk lyst til å utvikle meg på det skogfaglige, sier Storbråten. 
Han også blir operativ i et område med mye bynær skog og populære 
turområder. 

- Det blir spennende og jeg vil få god bruk for være i forkant og planlegge 
hvordan gjennomføre drifta på en trygg måte med vektlegging av god 
informasjon til lokalsamfunnet rundt, sier Storbråten, som ser fram til å 
prate med skogeierne: 

- Jeg er opptatt av tynning og skogskjøtsel. Hvordan stelle skogen bra er 
noe jeg gjerne snakker med skogeierne om, sier Storbråten. 
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Ingrid Sandtorp Thorvaldsen   
Skogbruksleder i Indre Østfold og Follo

T: 917 77 987
E: ist@glommen-mjosen.no

Ole Petter Storbråten   
Skogbruksleder på Stange

T: 905 05 659
E: ops@glommen-mjosen.no


