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LEDER

Lønner seg å være andelseier
For mange andelseiere er skog noe de høster av bare noen få
ganger i sine år som forvalter av eiendommen. Hvorfor skal man da
være andelseier i Glommen Mjøsen Skog? Aktivitet i skogen er ikke
bare knyttet til hogst – god rådgivning og oppfølging gjennom hele
omløpet er også viktig. Greit nok, men det er tross alt hogsten som
gir klingende mynt i kassa, tenker kanskje mange. Glommen Mjøsen
Skog mener at du gjennom ditt andelseierskap skal kunne høste
mer enn det. Du skal være trygg på at vi snakker skogeierens sak i
næringspolitiske spørsmål, både lokalt, regionalt og ofte nasjonalt.
Du tilbys en sosial møteplass med andre skogeiere gjennom
lokalleddet og mulighet til å påvirke. Du får faglig bistand i saker
som omhandler grunneierretten og ytre faktorer som påvirker din
eiendom. Vi kjemper for at skogen
skal få sin rettmessige plass
som en del av klimaløsningen.
Fagfolkene i Glommen Mjøsen
Skog har til sammen flere hundre
års skogfaglig kompetanse. De
kjenner områdene hvor dere
har skog og er opptatt av å gi de
rådene som passer din skog, slik
at du får mest mulig ut av dine
ressurser.
Selv om du ikke har aktiv
skogsdrift
hvert
eneste
år,
skal du også merke fordelene
ved å være eier økonomisk.
Avkastningen på andelskapitalen
og tilleggskapitalen ble i årsmøtet
i vår vedtatt til 3,56%. Det
maksimale som er tillatt i henhold
til samvirkeloven. Andelseiere
som har omsatt tømmer gjennom
Glommen Mjøsen Skog de siste
to årene, kan også se fram til
en etterbetaling på kr 13,50
per kubikkmeter. Til sammen
utbetaler vi 75 millioner kroner til
andelseierne på forsommeren.
Gode resultater skapes sammen med skogeierne, og henger
sammen med skogeiernes tillit til at andelslaget alltid strekker
seg langt i å sørge for at det skapes verdier for eierne. Jeg er som
styreleder, og andelseier, opptatt av denne tilliten og at eierne skal
se verdien av Glommen Mjøsen Skog. Per i dag er vi det andelslaget
med høyest etterbetaling og best avkastning på andelskapitalen.
Vi skal være stolte av hva Glommen Mjøsen har fått til så langt og
samtidig la det inspirere oss å bli endra bedre fremover. Vi skal
jobbe for at verdien av vår råvare skal få den plassen den fortjener.

“

Andelseiere som har omsatt

tømmer gjennom Glommen Mjøsen Skog
de siste to årene, kan også se fram til en
etterbetaling på kr 13,50 per kubikkmeter.
Til sammen utbetales 75 millioner kroner
til andelseierne på forsommeren.

ÅRSMØTET 2021

Tømmerpriser og næringspolitikk engasjerte årsmøtet
Ikke uventet var tømmerpris og prisnivå et tema
som årsmøtet hadde mange spørsmål til.
Eierskapet i Moelven, fusjonsgevinster og lokal
næringspolitikk var også høyt oppe på lista.

AV MERETE HAAGENRUD

Møteleder og ordfører Ellen Fauske
Bleness fikk rollen som «talkshowvert»
under direktesendingen av årsmøtet.
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Heidi Hemstad
styreleder
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E

r vi fornøyde med tømmerprisen,
ja da har vi sovnet, sa styreleder
Heidi Hemstad.
– Høy tømmerpris er et kontinuerlig arbeid
som er avhengig av verden rundt oss og en
betalingsvillig industri. Vi er en del av en lang
verdikjede med mange komplekse forhold.
Vi har søkelys på lokal industri og lokal
verdiskaping, men er avhengig av en rekke
andre faktorer, sa hun.
Administrerende direktør Gudmund Nordtun
utdypet:
- I fjor vår var spådommene at sagbrukene
skulle få problemer, og at etterspørsel
av massevirke ville opprettholdes - og
gjerne økes. Resultatet ble stikk motsatt.
Sagbrukene hadde behov for mer tømmer
for å dekke det hete trelastmarkedet,
samtidig som massevirkelagrene økte. Det
førte til stor prisforskjell mellom massevirke
og sagtømmer, og gjorde det lønnsomt å
hogge skog med høy sagtømmerandel.
Vårt fokus ble satt inn på å øke andelen
sagtømmer i avvirkningene.

- Effekten av nytt sagtømmerreglement
(2018) og andre tilpasninger gjør at vi i hittil
i år har vi en sagtømmerandel på godt
over 60 prosent. Det viser at andelseiere
og Glommen Mjøsen Skog responderer på
endringene i markedet, sa han.
- Vi fører en daglig kamp for å tilby våre
skogeiere den beste prisen på tømmeret,
forsikret han.

- Bruk oss tillitsvalgte lokalt
Årsmøtet kom også med innspill om at
det næringspolitiske engasjementet på
lokalplanet kan økes. Stadig flere bruker
skogen som rekreasjon og sterke grupper
ønsker mer båndlegging og vern av skog. Det
var flere som tok til orde for at kompetansen
blant tillitsvalgte burde heves for å være
bedre rustet til å forsvare grunneierretten i
møte med disse gruppene.

Årsmøte med proff vri
Større fysiske møter er uaktuelt i disse
tider, og som i fjor ble årsmøtet holdt
digitalt, innenfor de formelle rammene
for et årsmøte. Et fulltallig årsmøte med
70 stemmeberettigede ble gjennomført
med deltakere på Teams og møteledelse i
studio i løpet av noen kveldstimer 15. april.
Stemmegivning foregikk via smarttelefon.
Selskapet Fabelaktiv på Hamar, som
blant annet er kjent for sine ukentlige
produksjoner for Norsk Tipping/NRK, sto for
produksjonen.
- Ideen kom fra styrelederen. Hun
ønsket at årsmøtet ble et «talkshow»
med vektlegging av den gode dialogen,
i stedet for en repetisjon av de allerede
gjennomførte andelseiermøtene på Teams,
sier organisasjonssjef Per Skaare.
- I årsmøtet er ordføreren møteleder.
Ordfører Ellen Fauske Bleness fikk
dermed rollen som «talkshowvert» under
direktesendingen og intervjuet styreleder
Heidi Hemstad og administrerende direktør
Gudmund Nordtun i fem aktuelle temaer,
forteller Skaare. - Samtidig var det underveis
åpent for at alle de 70 stemmeberettigede
kunne stille spørsmål til studio.
- Fabelaktiv fortjener ros for måten de bisto
oss med gjennomføringen, sier Skaare.
- Vi ha fått mange gode tilbakemeldinger
på selve årsmøtet fra delegatene.

Høydepunkt
Generaldebatten er normalt et av høydepunktene i årsmøtet. Her utvises stort
engasjement med godt forberedte innlegg
som gjerne følges opp med replikk.
- Vi var spent på om vi fikk den samme
dynamikken i det digitale møtet. Og det fikk
vi - det var minst like mange aktive deltakere
i generaldebatten som vi er vant til og med
det samme engasjementet, forteller han.

Ros til eierskapsutøvelsen i
Moelven
- Jeg er veldig kry over og synes det er
imponerende at Glommen Mjøsen Skog
har klart å lande oppkjøpet av Moelven
Industrier, sa Ellen Fauske Bleness da hun
innledet spørrerunden om eierskapet.
Spørsmålene; lever vi godt med dagens
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Innspill fra generaldebatten
Glommen Mjøsen Skogs omdømme, både
blant egne medlemmer og ut mot storsamfunnet, var også et tema som flere av
delegatene berørte i sine innlegg.
Karoline Bakli fra Vinger og Odal støttet
opp om arbeidet med klima og bærekraft,
og ba om at skognæringen bidrar med å
bringe faktabasert info om skogbruk inne i
skoleverket.
- Det er stadig kommentarer fra opinionen
om at det hogges altfor mye skog. Vi
framstilles på lik linje med avskoging av
regnskogen. Fortsett å framsnakke skog i
klimaperspektivet, oppfordret hun.
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“

Er vi fornøyde med
tømmerprisen, ja da har vi
sovnet.

Tillitsvalgt Sverre Lang-Ree fra SørHedmarken var en av de som kommenterte
resultatet: – Flotte tall for fusjonseffekter,
gode økonomiske resultater og høyere
markedsandel, samt vellykket oppkjøp og
nedsalg i Moelven og trykk på næringspolitikken. Jeg applauderer jobben som er
gjort.

Fikk gode tilbakemeldinger: Glommen Mjøsen Skogs 70 stemmeberettigede var godt fornøyd med resultatene i 2020.
Administrerende direktør Gudmund Nortun og styreleder Heidi Hemstad i studio under det direktesendte årsmøtet.

eiersits og er det mulig for skogeiere å
investere, gikk til styrelederen.
– Industrieierskapet skal støtte opp om
kjernevirksomheten. Styret står støtt i
dagens eierposisjon på 67 prosent og har
økonomi til å forbli største eier, samtidig
er det et kjempestort ansvar. Moelvens
resultater er all time high. Vi samarbeider
godt med Viken Skog om eierskapet og må
jobbe videre med eierstyringen. Vi har syv
representanter i bedriftsforsamlingen og
det er en viktig arena for oss, sa Hemstad.
- Aksjer til egne eiere fikk vi dessverre ikke
til i denne omgang, men ved et eventuelt
videre nedsalg senere vil det bli prioritert.
Vi eier jo nå 67 prosent i felleskap og det vil

komme hele Glommen Mjøsen til gode, sa
hun.

Flere fusjonsgevinster
I fusjonsplanen ble det lagt til grunn flere
gevinster for det fusjonerte selskapet.
Gudmund Nordtun kunne presentere denne
listen over oppnådde fusjonsgevinster siden
2018.
• Antall ansatte ned 6 prosent
• Sum kostnader redusert med ca 4 prosent
• Økte markedsandeler
• Driftsresultatet forbedret med ca
MNOK42, sett i lys av mange store
engangskostnader etter fusjonen ble tatt
første året.

“

Styret står støtt
i dagens eierposisjon på
67 prosent og har økonomi
til å forbli største eier,
samtidig er det et kjempestort ansvar.
Lars Ligaarden fra Gjøvik-Toten trakk fram
slagordet til COOP - litt mitt – og mente at
Glommen Mjøsen Skog må fokusere mer på
eierskapet og stoltheten over å være eiere
i kombinasjon med at det leveres kvalitet i
alle ledd. Han mente at andelslaget er litt for
beskjedent og bør bli mer framoverlent og
utadrettet og skryte mer av hva man får til.
Per Hermann Køhn Hansæl fra NordØsterdal håpet på at tillitsvalgte bidrar med
en oversikt over hva hvert enkelt område har
behov for.
– Glommen Mjøsen Skog et stort område.
I Nord-Østerdal har vi stort behov for
avsetning av spesialtømmer og håper på at
arbeidet med å finne avsetningskanaler for
malment kort virke blir prioritert.
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Even Ifarness fra Trysilvassdraget ba om
at det legges til rette for næringspolitisk
samarbeid med Skogeierforbundet sentralt
og andre aktører loakalt. Det er behov for
bedre oversikt over lokale næringspolitiske
utfordringer.
Einar Stuve fra Gjøvik-Toten mente at
medlemsdemokratiet ikke er utnyttet godt
nok. Han tok til orde for å forankre næringspolitikken bedre ved blant å peke på at
lokalleddet er en plass for tilknytning og
aktivitet.

Valg i tråd med innstillingen
Valgene ble i vedtatt i tråd med innstillingen fra valgkomiteen. Til valgkomiteen
ble det fremmet et benkeforslag på nytt
medlem fra Havass. Benkeforslaget ble ikke
vedtatt av årsmøtet.

Styret i Glommen Mjøsen
Skog 2021/2022
Styreleder
Heidi Hemstad
Nestleder
Ole Theodor Holth
Styremedlemmer
Sigrid Bergseng (ny)
Gaute Nøkleholm
Einar Enger
Siv Høye (gjenvalgt)
Anne Trolie
Rolf Th. Holm (gjenvalgt)
Anne Mæhlum (ansattrepresentant)
Ingar Brennodden (ansattrepresentant)
Vara til styret
1. Jens Naas-Bibow (ny)
2. Jens T. Holene (gjenvalgt)
3. Ruth Lunden (ny)

Ordfører
Ellen Fauske Bleness (gjenvalgt)

Ny leder av valgkomiteen
Valgkomiteens leder er Torun Heringstad
fra Nord-Gudbrandsdalen, som tar over
etter Egil Magnar Stubsjøen. Ny nestleder i
valgkomiteen er Tore Christensen fra Solør.
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300 vil
plante skog
for oss
FOTO: MOELVEN

Etterspørselen av trelast
stiger fortsatt. Stor
byggeaktivitet gir gode
vilkår for trelastmarkedet. Statistikk fra
flere europeiske land viser en prisøkning på rundt
20 prosent fra sommeren
2020 til mars 2021.

SKOGKULTUR

Fortsatt hett
trelastmarked

Til de 50 stillingene som
plantører fikk Glommen
Mjøsen Skog inn drøyt 300
søknader. Norsk ungdom vil
plante skog. – Dette hadde vi
ikke ventet oss, sier skogsjef
Jan Gaute Lie.
TEKST OG FOTO: SILJE LUDVIGSEN

B

ehovet for folk som kan plante skog er
stort på grunn av koronarestriksjoner
for utenlandsk arbeidskraft. Glommen
Mjøsen Skog la derfor ut en utlysning etter
plantører og responsen var overveldende.
Glommen Mjøsen Skog skal denne våren
sette ut rundt 8 millioner planter. Normalt
plantes mesteparten av samarbeidende
entreprenører, som stort sett benytter
utenlandsk arbeidskraft.
- Innreiseforbudet som følge av koronaen,
har dramatiske konsekvenser for årets
vårplanting. For å få alle plantene i jorda har
vi oppfordret flest mulig skogeiere til å plante
selv, og samtidig gått bredt ut og søkt etter
norsk arbeidskraft, sier skogsjef Jan Gaute Lie
i Glommen Mjøsen Skog.
Nå har 300 personer sendt inn søknad på de 50 stillingene som
ble lyst ut.
- Dette hadde vi ikke ventet oss, samtidig er det svært gledelig at
så mange kunne tenke seg å bidra til plante skog, dette er jo faktisk
framtidens lunger, sier Lie.

AV MARKEDSSJEF HÅKON BAKKEN

S

tor byggeaktivitet gir gode vilkår for trelastmarkedet.
Prisene fra statistikk i flere europeiske land viser en
prisøkning på rundt 20 prosent fra sommeren 2020 til
mars 2021. Men bildet er mer nyansert enn som så. Statistikken
tar med seg etterslep på tidligere inngåtte prisavtaler så
prisnivået framover ligger nok vesentlig høyere. Tatt i betraktning
at lagernivåene fortsatt er unormalt lave vil markedet holde
mange måneder framover da det i praksis ikke er mulig å øke
produksjonen av trelast nevneverdig i det korte bildet.

Stora Enso legger ned Kvarnsveden
Innen treforedling er det mindre positive nyheter. Stora Enso
har signalisert nedleggelse av Kvarnsveden Bruk, som produserer
magasinpapir. Fabrikken blir sannsynligvis nedlagt i løpet av
høsten. Dette påvirker selvsagt avsetning av massevirke, selv om
Kvarnsveden ikke kjøper råvare fra Norge i normalsituasjonen.
Forbruket av virke på Kvarnsveden dette siste «koronaåret» har
vært rundt 700 000 kubikkmeter virke, vesentlig mindre enn
fabrikkens egentlige kapasitet.

- Alle plantører vi sysselsetter gjennom Glommen Mjøsen Skog
må gå gjennom kurs i planting, som må bestås før oppstart, sier
Svenkerud.

Proff klarer 1500 planter daglig
Han regner med at plantesesongen vil vare litt lenger enn normalt,
på grunn av opplæring og at arbeidstempoet på ferske plantører
sjelden kan måle seg med de proffe.
- En nybegynner regner vi med kan klare 500 planter pr dag. En
profesjonell skogplantør fra våre samarbeidende entreprenører
klarer 1500 planter per dag, sier Svenkerud
- De aller fleste som har søkt har jo ikke sett et planterør før. Men det
viktige er at de er motivert og klare for fysisk jobb ute. Vi er helt sikre
på at vi kommer til å finne mange gode kandidater i søknadsbunken
og vi kommer trolig til å ansette flere enn 50 stykker, sier Svenkerud.

- Ikke bare å sette ned ei plante
Christian Svenkerud i Glommen Mjøsen Skog har ansvaret for
bemanningen. Han setter sammen lag som får tildelt hver sine
geografier for planting, fra Lesja og Røros i nord, helt ned til Halden
i sør.
- Å plante skog er ikke bare å sette ei plante i bakken. Det krever
opplæring for å sikre at kvaliteten på arbeidet er god nok slik
at planta faktisk overlever, sier skogskjøtselsansvarlig Christian
Svenkerud.

Celluloseprisene på vei opp
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Celluloseprisene fortsetter sin vandring oppover og
nærmer seg toppnivået fra 2018 så det er et håp om at
celluloseprodusentene vil forbruke mer råvare enn et normalår,
selv om det er begrenset hvor stor økningen kan bli med aktuell
industrikapasitet.
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Ny klyngeleder for
Norwegian Wood Cluster

Verdens mest miljøvennlige
møbelfabrikk bygges i tre

Fjern formuesskatten på
arbeidende kapital

Berit Sanness blir ny klyngeleder for
næringsklyngen Norwegian Wood Cluster.
Hun tar over etter Knut Skinnes som har
vært engasjert som klyngeleder fra januar 2020. Sanness kommer fra stillingen
som prosjektleder i Glommen Mjøsens
næringspolitiske avdeling fra fusjonen i
2019 og 12 år som kommunikasjonssjef i
Mjøsen Skog. Siden 1. august 2020 har hun
i tillegg vært utleid i 20 % stilling for å lede
faggruppen som jobber med bærekraft i
NWC hvor Glommen Mjøsen Skog er en av
eierne.

Møbelprodusenten Vestre investerer 300
millioner i ny fabrikk i Magnor, rett ved
svenskegrensa. The Plus er den største
investeringen i norsk møbelindustri på flere
tiår.
Vestre produserer utemøbler for det
offentlige rom. Selskapet har de siste
årene gjort braksuksess med sin eksport til
utlandet.
CEO Jan Christian Vestre forteller at
møbelfabrikken bygges i tre i samarbeid
med Woodcon og Moelven Industrier.

Skattealliansen ber regjeringen fjerne
formuesskatten på arbeidende kapital for
å styrke norskeide bedrifters likviditet og
evne til å investere, sysselsette og omstille
seg i en krevende tid.
- Skogbruk er en kapitalintensiv og svært
langsiktig næring med lav, men relativt
sikker avkastning. Formuesskatten kan bli
svært tung å bære og er nok det for mange
allerede i dag. Vi støtter derfor fullt ut kravet
om at formuesskatten på arbeidende kapital
må fjernes, sier næringspolitisk sjef Gunnar
A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog.
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Thor Gotaas delte plantetips

Ny skogbruksleder i Glåmdalen

- Både klatremus og markmus kan gnage og
gjøre skade på plantefelt. Vi får daglig inn
rapporter om musegnag. Nå oppfordrer vi
skogeierne til å sjekke sine plantefelt. Ønsker
du å ha med deg skogbruksleder, ta gjerne
kontakt med oss, sier skogkulturansvarlig
Anne Guri Kløvstad i Glommen Mjøsen Skog.
- Vi begynte å få meldinger om skader da
snøen gikk og har i løpet av de siste ukene
avdekket flere og flere plantefelt hvor musa
har gnagd på granplantene, forteller hun.

- Planting er en god måte å bli kjent med
seg sjøl fysisk, sier Thor Gotaas, som er
kjent for sine bøker om norsk skihistorie og
som folkeminnegransker. Hvert år planter
han også 40.000 skogplanter for Pihl i
Ringsaker, og fortalte om det på Glommen
Mjøsen Skogs webinar om planting i april.
260 stykker fulgte webinaret live, og fikk
med seg Thors tips og tanker om hvorfor
han finner stor glede i å plante skog år etter
år. Webinaret kan du se i opptak på vår
YouTube-kanal.

- Marie Kalstad (24) fra Gusdal er vår nye
skogbruksleder i Grue i Innlandet. Hun er
nyutdannet og har en bachelor i skogfag fra
Evenstad.
- Jeg gleder meg til en spennede og variert
hverdag med mye tid i skogen. Jeg ser fram
til å bli kjent med skogeierne og til å bidra
med min kompetanse. Ekstra stas er det å få
jobbe i et av de beste skogstrøkene i Norge,
sier hun.
Marie starter 1. juni, og vil ha Flisa-kontoret
som base.
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Sjekk plantefeltet for musegnag

