
HARDØKT
Erling Vold byttet ut trimøkta 
med ungskogpleie.
Les mer på side 4

KLIMASTERK SKOG
Hvordan  bør vi skjøtte skogen 
i framtiden slik at den tåler et 
stadig villere vær?  
Les mer på side 3
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Medlemsnytt
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Mjøsen

HA EN FLOTT HØST
- og skitt jakt til våre jaktende 
lesere! 

PAPIR TIL VREDE
Svenske og finske aktører legger 
ned kapasitet innen trykkpapir 
tilsvarende et årlig forbruk på ca 
2,5 millioner kubikkmeter.  
LES MER PÅ SIDE 2
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Grafisk trykkpapir har hatt  
et prisfall siden januar i år på rundt ni 

prosent. Samtidig har produksjonen falt 
med rundt 30 prosent i Skandinavia. 

Det er ikke uten grunn at nå også Stora Enso plan-
legger å stenge ned en avispapirlinje på Hylte bruk 
sør i Sverige. Dette kommer i tillegg til andre svenske 

og finske aktører som i løpet av få måneder vil legge ned 
kapasitet innen trykkpapir tilsvarende et årlig forbruk på ca 
2,5 millioner kubikkmeter virke. Trøsten for produksjonslinja 
som trolig blir nedlagt på Hylte Bruk er at den i hovedsak 
var basert på returfiber. Kapasitetsnedleggelsene vil bedre 
markedsvilkårene for de gjenværende produsenter – en liten 
stund – før den stadig manglende etterspørselen vil gjøre 
nye nedleggelser nødvendig. Med et høyt råvarelager hos 
industrien er avsetningssituasjonen krevende, noe som også 
påvirker sagbrukenes mulighet til å få inn nok sagtømmer. 
Tross alt er en vesentlig del av skogen massevirkekvalitet. 

Prisoppgang for sagtømmer
Trelastlagrene er lave og etterspørselen fortsatt god. Trolig 

vil sagbrukene gå som normalt fram til nyttår for å fylle 
opp igjen trelastlageret og betjende markedet. Faktisk ser 
det ut til at etterspørselen av trelast holder seg brukbart 
også framover i 2021 selv om usikkerhet rundt nivå på 
byggeaktivitet er til stede. Glommen Mjøsen Skog setter lit 
til at vår langsiktige strategi med god nærhet til våre viktige 
samarbeidende kunder sørger for balanse i avsetning og 
prisnivå også utover høsten og vinteren. Sagtømmerprisen 
vil øke med noen få tikroninger for fjerde kvartal 2020.

AV MARKEDSSJEF HÅKON BAKKEN

Det muliges kunst

Et fugleperspektiv på norsk skognæring gir et todelt bilde. 
På den ene siden et svært oppegående tremekanisk 
kompetansemiljø med Moelven Industrier og Bergene 

Holm i front. På den andre siden en treforedlingsindustri, 
der eksporten av massevirke nå er på skyhøye tre millioner 
kubikkmeter tømmer.  

I  Sverige  og  Finland har innovasjon og optimisme rundt  
treets potensial forsterket seg. De siste årene har 
investeringene og kapasiteten økt kraftig. Selv om grafisk 
trykkpapir nå opplever vanskelige tider, er tallene svært 
hyggelige når det gjelder emballasje og hygienepapir som 
er inne i en gullalder i nabolandene våre.  Det planlegges og 
investeres i Norge også, men vi må sløyfe en null eller to på 
beløpene

Skal Norge klare å få opp treforedlingsindustri som monner, 
dreier det seg om store, integrerte og kompliserte anlegg 
som årlig forbruker rundt fire millioner kubikkmeter tømmer. 
Til sammenligning omsetter Glommen Mjøsen Skog drøye tre 
millioner kubikkmeter pr år. Vi blir små i denne sammenheng. 
Attpåtil snakker vi om investeringer på titalls milliarder kroner. 

Vi vil at Norge igjen blir en konkurransefaktor å regne med 
internasjonalt. Landbruksdepartementet er med på notene 
– men også andre departementer som Finans og Næring må 
ta på seg oljebrillene og dra til skogs. For virkemidlene må bli 
mer omfattende og kraftfulle. Låneordning, garantiordninger, 
lærdom fra oljesatsingen med friinntekt og overavskrivinger 
må diskuteres om man skal få fart på reetablering av norsk 
videreforedlingsindustri.  

I disse dager jobber partiene med utforming av sine 
partiprogram. Glommen Mjøsen Skog tar imot alle partier som 
ønsker et innblikk i næringa, og vi diskutere mer enn gjerne 
utviklingen av en grønnere industripolitikk.  

Gudmund Nordtun 
adm.dir.

Papir til vrede
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u     LEDER

«Landbruksdepartementet 
er med på notene – men 
også andre departementer 
som Finans og Næring må ta 
på seg oljebrillene og dra til 
skogs.»

De tillitsvalgte ble utfordret i forkant av møtene til å komme med innspill til 
styret og ledelsen på områder det er viktig å ha fokus på. Det har vært stort 
engasjement og mange gode innspill er gitt. 

- En veldig fin arena for meningsutvekslinger og for å fange opp det som rører seg 
lokalt i Glommen Mjøsen Skogs vidstrakte geografi – og en gylden anledning for meg 
til å bli kjent med våre tillitsvalgte i eierorganisasjonen, sier styreleder Heidi Hemstad.

Godt forberedt 
I enkelte av skogeierområdene hadde de lokaltillitsvalgte hatt formøter slik at de var 

godt forberedt.
- Glommen Mjøsens kjernevirksomhet kommer raskt i fokus på slike møter. 

Skogbrukslederen er organisasjonens nøkkelperson og det er de som møter 
skogeierne på hjemmebane, og da gjerne i skogen. Ønske om å tilrettelegge mer 
for skogbrukslederen ved at de får rammebetingelser som tilsier at de kan være mer 
ute i felt var et gjentagende budskap, oppsummerer organisasjonssjef Per Skaare i 
Glommen Mjøsen Skog. 

Her kan vi bli bedre 
Presisjon og kvalitet på våre skogstjenester kan alltid bli bedre, og i møtene kom det 

verdifulle innspill på dette.
- Spesielt er det en utfordring å overholde det som er avtalt tidsmessig hva gjelder 

avvirkning. Hogst hos en naboskogeier utløser ofte avvirkning og de tillitsvalgte 
signaliserte hvor viktig det er at de får beskjed i god tid slik at dette kan underlegges 
en bedre planlegging. Har kan vi kan definitivt spille mer på lag for å få dette til på en 
god måte, sier Per Skaare.

- Uønskede planter som rødhyll og kjempespringfrø skaper store utfordringer mange 
steder når ny skog skal etableres – her trengs det en massiv innsats. Tilsvarende må vi 
bli flinkere til å kommunisere mot allmenhet i områder hvor andre interesseområder 
kan fortone seg som konfliktfylt sett opp mot det å drive skogbruk. Dette gjelder 
spesielt i befolkningstette områder og i områder med mye hytter. Et gjennomgående 
ønske er at skogbruksnæringa i stort må bli mer «frampå» på å sette agendaen. Flere 
oppfatter at vi er for baktunge og hele tiden driver å forsvarer det vi holder på med, 
fortsatte Skaare. 

Viktige signaler
I sum var det en meget nyttig møterunde 

med mange gode innspill som vil bli behandlet 
i styret og i ledelsen. 

- Våre tillitsvalgte gjør en god jobb for 
organisasjonen ved å komme med viktige 
signaler om hvor vi bør legge lista i forhold 
til å forbedre vårt tjenestetilbud, sier 
organisasjonssjefen.

De siste ukene er det  
gjennomført 10 dialog-
møter med lokale tillits- 
valgte. 57 av 78 har møtt, 
med andre ord god del-
takelse sett i lys av en 
travel innhøstningstid for 
mange av dem.

Møteplass somsom  
bygger  
organisasjonenanisasjonen 

Dialogmøte med bedriftsbesøk: På møterunden 
ble det også tid til å besøke Alvdal Skurlag. Her 

står fv styremedlem Alfred Gullord og styreleder 
Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen Skog sammen 

med Jakob Trøan i Alvdal Skurlags avdeling 
Vingelen foran samdriftsfjøset til Fjellmjølk, 

Vingelsdomen. Fjøset ble oppført av laftede 
elementer, produsert av avdelingen i Vingelen. 

Foto: Per Skaare

Tillitsvalgte i Sør-Hedmarken Skogeierområde Kristian 
P. Pandum, leder av Sør-Hedmarken Skogeier-
område, Endre Jørgensen, daglig leder i Løiten 
Almenning og Lars Maagard, styreleder i Stange og 
Romedal Almenninger, styreleder Heidi Hemstad, 
nestleder Ole Th. Holth, organisasjonssjef Per Skaare, 
organisasjonskonsulent Ivar Stuve og regionsjef Jon 
Braastad  i Glommen Mjøsen Skog.

u     EIERORGANISASJONEN

FORSIDEFOTO: NILS NILSSEN
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u     NYHETSRUNDEN

Hvordan kan skog i Norge brukes – 
du kan for eksempel gå overalt og 
plukke bær gratis. Organisasjonen 

Kvinner i skogbruket, Glommen Mjøsen Skog 
og Voksenopplæringa i Elverum tilbrakte en 
skoledag ved Stavåsdammen i Elverum for 
å lære innvandrerkvinner om friluftsliv, jakt 
og fiske, allemannsretten, bålregler og hva 
trær brukes til etter at de er hogd. Noen av 
kvinnene fortalte at de aldri har gått i skogen 
før, mens andre hadde plukket masse 
bær og laget syltetøy og var interessert i å 
vite hvor det kunne være gode fiskevann.  
Initiativet kommer fra Kvinner i skogbruket 
på bakgrunn av kronikken Glommen Mjøsen 
Skog hadde på trykk i Østlendingen i 
sommer som omhandlet det å ta avstand fra 
rasisme og være et inkluderende lokalmiljø.

Taubanedrifter er en nisje i skog-
bruket, men høyaktuell driftsform 
flere stedet i vår geografi - bare i 

Gudbrandsdalen står 1,5 millioner kubikk 
i taubaneterreng. 28. august samlet 
nærmere 150 skuelystne seg på skogdag 
ved Hafjell i Gudbrandsdalen, der det var 
demonstrasjon av to ulike taubanesystemer, 
samt T-WINCH fra EcoForst. Sistnevnte 
står øverst i bratt terreng og firer 
skogsmaskinene nedover i vinsj på inntil 40 
graders helling. Taubanekapasiteten i Norge 
er i dag bare 100.000 kubikkmeter (m3) 
tømmer årlig, som svarer dårlig til at det står 
20 millioner m3 hogstklart tømmer i ulendt 
terreng landet over. Skogdagen var et 
samarbeid mellom Glommen Mjøsen Skog, 
MEF, Kystskogbruket og Norsk Taubanelag. 

Sylvi Listhaug (Frp) tok turen til skogs 
i Elverum i september og fikk et 
innblikk i skognæringens mulig-

heter og utfordringer. Glommen Mjøsen 
Skog og NHO Innlandet sto sammen om 
arrangementet, i disse dager hvor flere 
partier jobber med utforming av parti-
programmene. 

- Det viktigste framover blir å sørge for at 
vi kan avvirke og i den andre enden beholde 
verdiskapingen innenlands, sa Listhaug, 
som også uttrykte et klart standpunkt i 
vernedebatten:

- 50 prosent av klimautslippene fanges 
opp av skogen, men det tas ikke med i 
diskusjonen. 10 prosent vern er nok. Vi må 
ikke plage folk med unødvendige klimatiltak, 
sa Listhaug

Andelseierne i nord gjentar i år 
suksessen med faglig treff på tvers 
av fjellområdene, denne gangen er 

det nord-gudbrandsdølene som er vertskap 
for nord-østerdølene. 14.-15. oktober blir to-
dagers seminar med taubane i praksis og 
skogsbilveg som bærende temaer. Det blir 
også besøk hos Skjåk Almenning. 

- Det er stor interesse for å opprettholde 
et godt og trivelig skogfaglig miljø i begge 
dalførene og ressursgrunnlaget og skogen 
har mange likhetstrekk. Lokal foredling og 
god utnyttelse av tømmeret er viktig. Vi 
gleder oss til å viser fram lokal aktivitet, sier 
leder av det lokale skogeierområdet, Terje 
Hoff. Lokale skogbrukssjefene og skog-
bruksledere fra Glommen Mjøsen deltar.

Rødhyll er i ferd med å bli et kjempe-
problem over hele Østlandet. Arts-
databanken vurderer rødhyll til å 

ha en svært høy økologisk risiko fordi den 
lett etablererer seg og fortrenger annen 
vegetasjon. 

Skogbruksleder Stein Aasgaard i Glommen 
Mjøsen Skog forteller at punktsprøyting  
er den vanlige måten å bekjempe rødhyll 
på, men i enkelte tilfeller er veksten så 
voldsom at det ikke nytter. Det var tilfellet 
på et hogstfelt i Halden. I tett dialog med 
kommunen ble 100 mål sprøytet manuelt. 

- Bortsett fra gran- og furutrær vil resten 
av vegetasjonen dø. Men det er på ingen 
måte langvarig. Vekstsesongen er over nå, 
men allerede til våren vil området bli grønt 
igjen forsikrer han.


