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Valgkomiteens innstilling 
til Glommen Mjøsen Skogs 
årsmøtet 15. april er basert 
på kontinuitet og stabilitet. 
Valgkomiteen innstiller på 
gjenvalg av styreleder  
Heidi Hemstad og nestleder 
Ole Th. Holth.

Valgkomiteen har fokusert 
på å sette sammen det beste 
styret og finne de beste 
kandidatene til sentrale posi-
sjoner i Glommen Mjøsen 
Skog. Et andelslag med høye 
ambisjoner for andelseierne 
og hele verdikjeden.

- En grundig og god prosess 
har resultert i en enstemmig 

u     MEDLEMSORGANISASJONEN 

FORSIDEFOTO: SILJE LUDVIGSEN

Vi ser veldig  
frem til igjen å 
kunne møtes 
rundt bordet.

“

innstilling der vi foreslår få endringer i 
det nåværende styret og med gjenvalg av 
årsmøtets ordfører. Vi har tatt med oss 
elementer fra fusjonsplanen og ønsker å 
bygge videre på det gode samspillet og 
de gode resultatene i Glommen Mjøsen 
Skog, sier valgkomiteens leder Egil Magnar 
Stubsjøen.

Sigrid Bergseng, dagens første vara-

Etter 9 måneder 
som styreleder for 
Glommen Mjøsen 
vil jeg takke valg-
komiteen for tilliten og en 
enstemmig innstilling for en 
ny periode. Det har vært en 
krevende tid med mye ar-
beid og jeg er glad for at jeg 
har både arbeidsglede og 
kapasitet.  

 
Forøvrig setter jeg stor pris på å være tilbake 
i skogen og føler meg veldig godt mottatt 
både blant andelseiere og ansatte. Det gir 
energi og motivasjon til videre innsats! 

For styret har eierskapet i Moelven tatt mye 

Innstiller på gjenvalg av styreleder
representant, fra Sør-Gudbrandsdal foreslås 
som nytt styremedlem etter Alfred Gullord 
fra Biri som har frasagt seg gjenvalg. Det 
foreslås gjenvalg på Siv Høye fra Midt-
Gudbrandsdal og Rolf Th. Holm fra Havass 
som styremedlemmer i to nye år.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg på års-
møtets ordfører Ellen Fauske Bleness fra 
Trysilvassdraget.

Som nytt første varamedlem 
foreslås Jens Naas-Bibow fra 
Midt-Østerdal.

Som ny leder av valg-
komiteen forslås dagens 
nestleder Torun Heringstad 
fra Nord-Gudbrandsdal med 
Tore Christensen fra Solør 
som ny nestleder.

Det foreslås ikke endringer i 
honorarer eller godtgjørelse.

Setter pris 
på å være 
tilbake i  
skogen

tid og fokus, og vi gleder oss over at vi nå 
står stødig som en langsiktig majoritetseier. 
Glommen Mjøsen skal være best på å skape 
verdier for skogeieren og dette ligger til 
grunn for styrets vurderinger i alle saker, 
fra næringspolitiske til strategiske og 
operasjonelle. 

Pandemien har selvfølgelig påvirket 
Glommen Mjøsen dette året. Det har vært 
utfordrende å ikke kunne gjennomføre 
fysiske møter, men her vil jeg berømme 
administrasjons evne og vilje til å tilrette for 
gode digitale møteplasser for både styret, 
andelseierne og ansatte. Vi ser likevel veldig 
frem til igjen å kunne møtes rundt bordet.

Glommen Mjøsen er gode på veldig mye, 

men skal videre og blir enda 
bedre. Vi må legge til rette 
for at Glommen Mjøsen blir 
andelseiernes førstevalg 
uansett om konkurrentene 
tilsynelatende har bedre pris 
i øyeblikket. Vi må også legge 

enda mer ressurser i å pleie fremtidsskogen 
– der har både Glommen Mjøsen og vi som 
skogeiere et stort ansvar. Videre må vi 
sammen i skognorge fortsette å styrke vår 
legitimitet med hensyn til klima og bærekraft 
og sette trykk på skogens betydning og 
rolle i så måte. Når flertallet av Stortingets 
politikere ikke ønsker ta den norske skogens 
CO2 binding med klimaregnskapet, til tross 
for at EU har åpnet for dette, så har vi i en 
jobb å gjøre.  

Tilslutt vil jeg minne om at Glommen 
Mjøsen er blitt et stort konsern, der styret 
skal å gjøre best mulig jobb for hele 
Glommen Mjøsen inklusiv datterselskapet 
Moelven Industrier.

AV HEIDI HEMSTAD
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u     ÅRSRAPPORT 2020

2020 ble et godt år for 
Glommen Mjøsen Skog SA.  
Omsetningen for mor-
selselskapet ble 1,985 
milliarder kroner, mens for 
hele konsernet ble tallet 
13,261 milliarder.

 
- Vi er svært godt fornøyde med å ha klart å 
opprettholde både aktivitet og lønnsomhet i 
et krevende år, sier administrerende direktør 
Gudmund Nordtun. 

Årsresultatet i konsernet Glommen Mjøsen 
Skog, herunder bl a Moelven Industrier ASA 
og Glommen Skog AS, viser et overskudd 
etter skatt på 494 millioner kroner i fjor. 
Totalomsetningen ble 13,261 milliarder kroner.  

Økning i driftsresultatet
Konsernets morselskap Glommen Mjøsen 

Skog SA, hadde i 2020 en omsetning på 
1,985 milliarder kroner, en liten nedgang fra 
2,174 milliarder i 2019.  

Driftsresultatet ble 20 millioner kroner, 
som er en økning på nesten 40 millioner 
kroner fra fusjonsåret 2019 (-22 millioner 
kroner). Finansresultatet ble 48 millioner 
kroner, primært drevet av utbytte fra 
Moelven Industrier ASA. 

- Jeg ønsker å takke organisasjonen for 
en sterk og solid innsats i en uoversiktlig 
situasjon. Hverken vi eller noen andre visste 
våren 2020 hvordan dette ville ende, sier 
Nordtun.

75 millioner til andelseierne
Styret foreslår en utbetaling av cirka 75 

millioner kroner til andelseierne fordelt på 
forrentning på andelskapitalen for 2020 
og etterbetaling for tømmer levert i 2019 
og 2020. Avkastningen på andelskapitalen 
foreslås til 3,56 %, som er det maksimale 
som er mulig, og nivået på etterbetaling 
er foreslått til kr 13,50 pr kubikkmeter(m3) 

levert i 2019 og 2020. Det er opp til årsmøtet 
å ta den endelige beslutningen.

- Knapt sett så store skifter
Glommen Mjøsen Skog SA med datter-

selskapet Glommen Skog AS omsatte 
3,37 millioner m3 tømmer i 2020, mot 3,44 
millioner m3 i 2019.  Innledningen av 2020 
var preget av et stort sagtømmerlager. 
Fokus i denne perioden var derfor å 
redusere hogst i sagtømmerrik skog og 
prioritere arbeidskrevende oppdrag, slik at 
samarbeidende entreprenører kunne kjøre 
tilnærmet normalt. Denne situasjonen ble 
betydelig forverret da Norge stengte ned 
før påske. Mot alle odds bygget det seg opp 
et stort behov etter sagtømmer, som skulle 
vise seg å vare året ut. Massevirke fikk ikke 

tilsvarende utvikling, og fokuset ble endret 
markant fra det som var gjeldende inn i 
2020.   

-2020 ble et svært spesielt år på mange 
måter. Skogbruket har knapt noen gang 
opplevd så store skifter i markedet på 
så kort tid etter hva som var etterspurt 
materiale, sier skogsjef Jan Gaute Lie i 
Glommen Mjøsen Skog. 

Rekordmange skogplanter
Trass i usikre tider har det vært stor 

aktivitet på skogkulturfronten i 2020. I fjor 
ble det plantet 14,7 millioner skogplanter i 
Glommen Mjøsen Skogs område. På grunn 
av koronasituasjonen valgte flere skogeiere 
selv å ta turen til skogs for å plante skog enn 
året før. 

Gode tall i et 
annerledes år
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Skogsdrift i 
«nærskogen»

I fjor høst ble det lansert 
en plakatserie og felles 
prosedyre for skogsdrifter 
som skjer nær by og tett- 
steder, samt i populære tur- 
områder. - Folk flest kjenner 
ikke næringa vår, derfor må 
vi informere godt i forkant, 
sier skogsjef Jan Gaute Lie.

- Skogsdrift i populære turområder og nær 
bebyggelse skaper ofte reaksjoner, spesielt 
hvis de kommer overraskende på publikum, 
sier skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen 
Mjøsen Skog.

Skogavdelingen og infoavdelingen ferdig- 
stilte i fjor felles plakatserie og prosedyre 
for skogsdrift i områder som brukes svært 
aktivt av publikum.

Bedre føre var
Det siste halve året har plakater og 

prosedyre vært i bruk flere steder over 
hele geografien, sist med rosende omtale i 
Stangeavisa i januar. 

- Vi erfarer at det er viktig at vi er ute i forkant 
og informerer godt om hva som kommer til å 
skje, hvordan skogsdriften kommer til å foregå 

og hva publikum må være obs på, sier Lie. 
Skogbruksleder skal gjøre en risiko-

vurdering fra sted til sted hvorvidt 
plakatserien er aktuell. I pressområder vil 
plakatene henges opp parallelt med at 
det skjer et ekstra oppfølgingsarbeid fra 

Glommen Mjøsen Skog. Det kan være snakk 
om særskilt dialog med naboer, ranselpost 
til skoler og barnehager, pressemeldinger 
og info til turgrupper på sosiale medier. 

- I flere tilfeller har vi i godt samarbeid 
med transportselskapet innført stopp i all 
kjøring med tømmerbiler i kjernetiden hvor 
barna går til og fra skolen. Vi ønsker å sette 
sikkerhet i høysetet og vise hensyn der vi 
driver skogbruk nær lokalmiljøet, sier Lie. 

Folkeopplysning
Plakatserien består av rene varselplakater 

ved sti- og løypekryss og rasfarlige tømmer-
lunner til mer utfyllende infoplakater om 
alt det klimasmarte trærne kan bli til etter 
hogst.

-  Glommen Mjøsen Skog utfører drifta for 
skogeier, og det er vår oppgave som en stor 
aktør på området å gi god informasjon om 
skognæringen og det strenge regelverket vi 
følger, samt om de unike bruksområdene til 
denne råvaren, sier Lie.  

- Rydder dere opp?
Ofte kommer det spørsmål om hvordan 

det skal se ut etterpå og om stier og 
skiløyper blir ryddet igjen. 

- For oss er dette selvsagte prosedyrer, 
men 97 prosent av befolkningen driver 
ikke med skogbruk. Da er det viktig at vi 
er tydelige på at stien som det nå ligger 
tømmer i, ligger der for å skåne stien, og at 
den vil bli farbar igjen og hjulsporene vil bli 
pusset av gravemaskin, sier Lie.  

- Vi jobber aktivt med å gjøre det vi kan for 
å være i forkant når vi høster skogressurser i 
befolkningstette områder, avslutter Lie. 

AV SILJE LUDVIGSEN

Siste års uventede gode etter-
spørsel av trelast og sagtømmer 
kan være starten på en lengre 

positiv syklus. Selv om Covid-19 gjorde at 
feriepengene sist år ble brukt på snekring 
i stedet for feriereiser kan det være trender 
som peker i retning av økt trelastforbruk de 
nærmeste årene. 

Trevirkets bærekraftevne gjør den 
populær som byggevare på bekostning 
av betong. Det signaliseres et behov for 
dobling av renoveringstakt for bygninger 
i EU, som et ledd i energieffektivisering. 
USA har også et stort byggebehov. I dag 
ligger byggetakten på snittet av siste 60 
år mens antall innbyggere har økt med 83 
prosent for samme periode. 

Mye tyder derfor på god etterspørsel av 
sagtømmer de nærmeste årene hvis ikke 
generell økonomi får en utvikling som 
begrenser aktiviteten.

Cellulosemasse har økt betydelig i pris 
de siste 2-3 måneder. Lagret av cellulose 
er redusert, etterspørsel og pris har økt.

Emballasjeprodukter har fortsatt et 
godt marked mens trykkpapir er så som 
så. Uansett er det store massevirkelagre, 
og sommerens størrelse av billeangrep i 
Europa vil påvirke volumbalansen utover 
året. Vi tror generelt at avsetnings-
utfordringen for massevirke utover høsten 
blir mindre enn vi har opplevd det siste året.

“Det kan være trender  
som peker i retning av  
økt trelastforbruk de  

nærmeste årene.

Positive  
prognoser for 
trebaserte  
varer

AV MARKEDSSJEF HÅKON BAKKEN


