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Glommen Mjøsen Skog tar 
markedsandeler i 2020 og øker 

sagtømmerprisen i fjerde kvartal. 

 
I Innlandet fylke har Glommen Mjøsen Skog  pr tredje kvartal 
(perioden 1. januar – 30. september) en markedsandel på 
58,6 prosent mot 56 prosent hele året 2019. I Viken fylke har 
Glommen Mjøsen Skog pr tredje kvartal en markedsandel 
på 31 prosent mot 28,3 prosent hele fjoråret. Årsaken til 
den positive utviklingen skyldes nok flere forhold. For oss er 
det viktig å være en god samarbeidspartner og ha et godt 
samspill med skogeier og industri, samt være forutsigbar og 
langsiktig overfor våre samarbeidende skogsentreprenører.   

Glommen Mjøsen skog økte prisene på sagtømmer med 20-
30 kroner pr kubikkmeter ved inngangen i årets siste kvartal. 
Etterspørselen i markedet er skjev, med god etterspørsel av 
sagtømmer og det motsatte for massevirke. 

Selv om det er et uforutsigbart marked for trelast fram-
over, covid-19 tatt i betraktning, virker det likevel som etter-
spørselen etter sagtømmer vil holde seg på et anstendig nivå 
de nærmeste månedene. Lenger fram vet ingen hva som skjer.

I nuet er flyten av massevirke ekstra krevende da mange 
treforedlingsindustrier har hatt en vedlikeholdsperiode som 
for de fleste turnerer hvert halvannet år. Når mange industrier 
har planlagt produksjonsstopp i 1-2 uker på grunn av standard 
vedlikehold denne høsten, kommer det i tillegg til en lav 
produksjonstakt hos produsenter av grafisk trykkpapir.

Alle solemerker tyder på en fortsatt krevende avsetnings-
situasjon for massevirke kommende år. Det vil derfor være 
viktig å balansere avvirkning mot avsetning. Glommen Mjøsen 
Skog har et klart mål om å sikre en rimelig balanse i salget av 
sagtømmer og massevirke. 

AV MARKEDSSJEF HÅKON BAKKEN

Statsbudsjettet er en «Sareptas krukke» - en utømmelig 
kilde for dem som trives med å se på tall, utviklingstrender og 
analysere samfunnet vi lever i. Hvor viktig statsbudsjettet er 
blitt for oss alle, illustreres av at to av tre kroner som sirkulerer 
i det norske samfunn, er innom det offentlige. 

 
Hvordan ser det så ut for oss som sitter på skogbrukets side? 
Skognæringen må hver dag slåss og jobbe for en forståelse 
for at skogen må brukes og forvaltes for å være en del av 
klimaløsningen. Samtidig som vi vet at aktivt skogbruk gir 
grønn verdiskaping. Hvorfor sliter vi med å få aksept for å å 
plante mer skog, skjøtte skogen, utnytte råstoffet samtidig 
som det skaper arbeidsplasser og verdier i samfunnet, når det 
både er lønnsomt og klimasmart? Det er for meg uforståelig. 
Våre skoger er en del av en lang verdikjede og våre trær gir 
ringvirkninger til flere andre næringer. Vi har et stort potensial 
i å avvirke mer og utnytte mer av ressursen til innenlands 
verdiskaping. Det å leve på penger skapt av en olje som de 
færreste ser eller er i kontakt med, kan i verste fall bli en 
sovepute og hemme utviklingen av vårt øvrige ressursgrunnlag, 
vår produktivitet og dermed vår konkurransekraft. 

Gjennom «oljealderen» har Norge lagt ned mye industri 
tilknyttet skognæringen og vi eksporterer en stor andel av 
treråvaren, og dermed også verdiskaping og sysselsetting. 
Norges store prosjekt framover er å finne hva som skal 
etterfølge oljen. Jeg tror det er lurt å starte med å erkjenne at 
vi neppe noen gang finner én næring som kan måle seg med 
den verdiskaping bak hver arbeidsplass som oljen har hatt, 
men vi kan skape flere bein å stå på som i sum kan erstatte 
oljen. Der har skognæringen en plass.

Norsk skogbruk må ha som ambisjon at mer av ressursens 
potensiale og verdiskaping skal utvikles i Norge samtidig som 
vi øker skogens potensiale til å være en del av klimaløsningen. 
Glommen Mjøsen Skog tar tak gjennom aktiv skogskjøtsel 
(EDEL), aktivt eierskap i Moelven Industrier og flere andre 
bedrifter. Slik skaper vi verdier i og av skogen, posisjonerer 
skogbruket for framtiden og fortsetter å være en del av 
klimaløsningen. 

Heidi Hemstad 
styreleder

Positive markedsandeler 
– sagtømmer
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Et statsbudsjett «på det 
jevne» viser at skogbruket 
er en næring som for-
ventes i stor grad å klare 
seg selv. Det skal vi kanskje 
ikke gråte over i en tid da 
presset på de offentlige 
budsjetter er stort.

Betydelig satsing på samferdsel

u     STATSBUDSJETTET 2021

FORSIDEN: ADM.DIR GUDMUND NORDTUN OG NÆRINGSPOLITISK 
SJEF GUNNAR A. GUNDERSEN I GLOMMEN MJØSEN SKOG PÅ 
VESTMO TØMMERTERMINAL

Statsbudsjettet 2021 inneholder en betydelig satsing på samferdsel og økningen kommer 
særlig på jernbane. Godspakka er ikke nevnt, men vi håper at framdriften sikres gjennom den 
generelle bevilgningen. 
- Å sikre framdrift for Godspakka blir viktig framover. Det såkalte bruprogrammet, utbedring 
av fylkesveger til tømmertransport, får 20 millioner kroner som er lavere enn programmet 
forutsatte da det ble lansert. Vi må imildertid også konstatere at det ligger andre utfordringer 
her som gjør at pengene som er bevilget tidligere ikke er brukt. Det må vi også jobbe med, sier 
næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog.

Skogfondsordningen og skogvernstrategien ligger fast
Regjeringen øker klimattiltak i skogbruk med 4, 5 millioner til 35 millioner og bevilgningen til 
skogvern er på samme nivå som før. 
- Det er positivt at skogfondsordningen og skogvernstrategien synes å ligge fast og at - i lys av 
den kritikken som statsråden har møtt rundt gjødsling - bevilgningene til gjødsling og planting 
som klimatiltak øker, sier Gundersen.

Mindre til Landbruksdepartementet
- Omtalen av skogbruk i budsjettet er positiv og understreker næringens betydning både med 
hensyn til verdiskaping, utviklingspotensial og som klimaaktør. Vi må allikevel konstatere at 
Klima- og Miljødepartementet nok en gang får rekordbevilgninger. Dette gjelder også til drift 
av selve departementet, mens budsjettrammene for Landbruksdepartementet får redusert 
sin bevilgning med 0,6 prosent. Over tid skapes et styrkeforhold mellom departementene 
som kanskje ikke helt samsvarer med budskapet om økt fokus på næring, grønn omstilling og 
biobasert næringsutvikling, sier han.  
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Høstplanting av furu  
- ja eller nei?

Midt på 2000-tallet begynte vi å plante furu 
av foredlet plantemateriale fra Svenske 
frøplantasjer i Glommadalføret. Bakgrunnen 
for dette var et ønske om å utnytte den 
mertilveksten og kvaliteten som ligger i 
foredlet plantemateriale. Etter hvert som 
vi fikk erfaring med furuplanting oppdaget 
vi at man i Sverige også planter forholdsvis 
mye furu om høsten. Vi så ingen grunn til at 
dette ikke skulle fungere også i vår geografi 
og i de siste årene har vi derfor hvert år 
plantet noe furu også om høsten.

Varierende resultat
Vår erfaring så langt med høstplanting av 
furu er imidlertid varierende. Ofte gir det et 
tilfredsstillende resultat, men i noen tilfeller 
har det vært en avgang som er langt ut over 
det vi kan akseptere. Dette gjelder særlig 
høstplanting i 2018 og 2019.  Vi har derfor 
i år, sammen med vår hovedleverandør av 
furuplanter Svenska Skogsplantor, gjort en 
innsats for å prøve å finne svar på hvorfor vi 
ikke lykkes slik vi forventer.

Stressa furu?
Dessverre klarer vi ikke å finne en enkelt-
årsak som forklarer problemet. Vi 
konkluderer med at avgangen skyldes 
«abiotiske skader», som stress, lagring 
over lengre perioder i pappkartong og ytre 
påvirkninger ved transport, som plantene 
ikke tåler. Furuplanter får ikke samme 
kortdagsbehandling som granplantene og 
er derfor fortsatt i vekst ved planting om 
høsten. Dette medfører at planta er mer 
sensitiv for ytre påvirkning, både ved 
transport og lagring, men også for negativ 
påvirkning etter planting, som frost og stor 
variasjon i døgntemperatur.

Våren mest lovende
Om våren er tilgangen på furuplanter av 
foredlet plantemateriale er så god at vi ikke 
trenger å plante furu om høsten for å få ut 
alle plantene. For å minimere risikoen ved 
høstplanting av furu vil vi prioritere å plante 
mest mulig furu om våren. Senhøsten er 
imidlertid en fin periode for å kontrollere 
plantefeltene. Ta deg en tur til skogs og se 
over årets og fjorårets planting. Kanskje er 
det behov for supplering? Den bør da skje 
til våren igjen.

Å sette ned furuplanter om høsten har gitt varierende  
resultater. Vi har erfart at det kan gå veldig bra, men også 
det motsatte – at altfor mange planter ikke klarer seg. 

AV SKOGSKJØTSELSSJEF SVERRE HOLM
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«Furuplanter er er 
mer sensitive for ytre 

påvirkning»


