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 2008 2009 2010 2011 2012

Antall andelseiere 3 974 3 896 3 869 3 825 3 796

Omsetning i mill. kroner 492 386 479 540 543

Omsetning i 1 000 m3 940 777 860 915 955

Antall leverandører 1 646 1 412 1 453 1 439 1 565

Omsetning pr. leverandør i m3 571 550 592 636 610

Gj.pris alt salgsvirke kr/m3 369 309 352 369 331

Tømmerdrifter i 1 000 m3 591 406 581 661 707

Levert skogsfl is (fl is av heltre og GROT) i m3 løst 8 800 28 500 89 219 125 276 127 508

Utført planting, mill. stk 2,5 2,2 2,1 2,3 2,5

Solgte planter, mill. stk    3,1 3,4

Ungskogpleie, da 13 230 13 367 11 659 12 292 10 693

Antall skogbruksplaner 1 255 653 944 489 911

Taksert areal 1 000 da 700 1 165 1 326 1 237 1 525

Antall ansatte 50 52 53 53 53

 - herav funksjonærer 47 50 51 51 51

 - herav skogsarbeidere 3 2 2 2 2

HOVEDTALL

Forsidefoto:
Mjøsen Skog tilrettela høsten 2012 for opptak til Skogeierforbundets video «Moderne skogbruk – høyteknologi 
i alle ledd» som ble lansert i januar 2013. Videoen viser bl.a. Bjørn Vegard Lierhagen, Lierhagen Skogsdrift AS, 
bak spakene i hogstmaskin. På bildet utfører han tynning i Ringsaker. FOTO: ANNE MÆHLUM
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Innhold

● Mjøsen Skog SA eies av 3796 andelseiere og er eiernes eget redskap for omsetning, tjenester, 
 næringspolitikk og eierengasjement i verdikjeden.

● Andelslagets virksomhet omfatter Eidsvoll kommune i Akershus, videre Stange, Løten, Hamar 
 og Ringsaker i Hedmark, samt Toten-kommunene, Gjøvik og hele Gudbrandsdalen i Oppland.

● Mjøsen Skog driver tømmeromsetning hovedsakelig fra egne andelseiere til industrikunder i 
 Sør-Øst-Norge og Sverige.

● I samarbeid med ca. 25 skogsentreprenører og innleid arbeidskraft driver Mjøsen Skog en 
 omfattende virksomhet innen skogsdrifter og skogkultur.

● Mjøsen Skog utfører skogtakster, miljøregistrering i skog og verditakster for både andelseiere 
 og andre oppdragsgivere. 

● Mjøsen Skog er sertifi sert etter både miljø- og kvalitetsstandarder i ISO-systemet. 
 Norsk PEFC Skogstandard (tidligere kalt Levende Skog-Standarden revidert 2006) ligger inne 
 som krav til skogbehandlingen, og Mjøsen Skog er derfor berettiget til å bruke PEFC-logoen. 
 Bedriften er også FSC-sertifi sert.

● Mjøsen Skog er andelseiernes talerør i næringspolitiske saker og holder løpende kontakt med 
 det politiske miljø, myndigheter og nyhetsmedier.

● Mjøsen Skog har et omfattende eierengasjement i skognæringens verdikjede med betydelige 
 eierposter bl.a. i Norske Skogindustrier ASA og Moelven Industrier ASA.

Mjøsen Skog SA



1 Skogeierne i Ringsaker har fått nye skogbruksplaner i 2012. Det er 
andelseier Kari Lier fornøyd med. Allma Eiendom ble også tilgjengelig på 
smarttelefon i 2012. FOTO: ANNE MÆHLUM

2 Styret i Mjøsen Skog 2012-2013. Bak f.v. Torun Heringstad, Marit Olive 
Lindstad, Heidi Hemstad og Ole Randin Klokkerengen. Foran f.v. Anne 
Mæhlum, Frank Monsen og Even Mengshoel (leder). 

 FOTO: TROND HARALD SAND

3 Øyer-Tretten Skogeierlag ved leder Astrid Simengård (f.v.), Kristin Midt-
mageli og Erik Stavseth Vedum profi lerte klimafordelene ved trebruk 
under åpningen av ny trebru på Tretten. FOTO: PER KRISTIAN SIMENGÅRD

4 Styret ønsker et krafttak for skogsbilveinettet. Opprusting og bedre 
vedlikehold er nødvendig. FOTO: ANNE MÆHLUM

5 Mjøsen Skog omsatte over 955 000 m³ i 2012. FOTO: ANNE MÆHLUM

6 Stormen «Dagmar» i julen 2011 førte til store stormfellinger i Skjåk 
og Toten. Det ble mange krevende driftsoppdrag for Mjøsen Skogs 
driftsapparat i 2012. FOTO: BERIT SANNESS
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Innledning
Mjøsen Skog er et samvirkeforetak eid av 3796 skog-
eiere fra Eidsvoll i sør til Lesja i nord. Mjøsen Skog ble 
i løpet av 2012 omdannet fra selskap med begrenset 
ansvar (BA) til samvirkeforetak (SA).

Mjøsen Skog omsatte 955 000 m³ tømmer i 2012. Det 
er 4 prosent mer enn året før. Kun to år har høyere om-
setningstall i Mjøsen Skogs lange historie.

2012 var et krevende år for norsk skogsektor med store 
kapasitetsnedleggelser både ved Peterson i Moss og 
Norske Skog Follum. Industrier med en stolt tradisjon 
og lang historie er en saga blott, og et virkesforbruk på 
om lag 1,3 mill. f m³ er borte fra norsk treforedling bare 
fra disse to bedriftene. Situasjonen for fi berforbrukende 
industri i Norge er en av de mest alvorlige utfordringer 
for hele skogsektoren. Dette gir økt sårbarhet både for 
biprodukter fra sagbrukene i form av ulike fl isfraksjoner 
og for massevirkeavsetningen fra skogbruket. Det bety-
delige fi beroverskuddet i Skandinavia førte til nedgang 
i massevirkeprisene ved inngangen til året og ytterli-
gere nedgang i andre halvår.

Styret er godt fornøyd med at Mjøsen Skog til tross 
for nedleggelsene hadde full avsetning for massevirke 
gjennom hele året.

Trelastindustrien var preget av betydelig usikkerhet 
ved inngangen av året, men sagbrukene holdt normal 
produksjonstakt gjennom hele 2012. Prisoppgangen på 
sagtømmer fra april-mai ble avløst av ny prisnedgang 
mot slutten av året.

På det næringspolitiske området var stortingsmeldin-
gen om klimapolitikken, og ikke minst seieren i tomte-
festesaken ved menneskerettsdomstolen i Strasbourg, 
blant de viktigste sakene. Norges Skogeierforbunds 
engasjement på disse områdene har vært viktig. Sty-
ret vil framheve Skogeierforbundets grundige arbeid 
med å ivareta skogeiernes interesser når det gjelder 
oppfølging av Naturmangfoldloven og på andre områ-
der som truer skogeiernes råderett. Skogeierforbundet 
jobber også aktivt for at myndighetene skal tillate økt 
lengde og totalvekt på tømmervogntog, noe som er vik-
tig for å senke skognæringens transportkostnader. For 
øvrig vises det til Skogeierforbundets årsberetning på 
www.skogeier.no

Tømmeromsetningen
Mjøsen Skog hadde en volumøkning i 2012 på 40 000 
m³. Av samlet omsetningsvolum utgjør granandelen 
i overkant av 82 prosent, furuandelen 15,5 prosent 
og lauvandelen i overkant av 2 prosent. Dette er nivå-
messig likt fjoråret. Omsetningen dreide seg, som ven-
tet ut fra prisbildet, noe mer mot sagtømmer i løpet av 
året. Sagtømmerandelen var 47,1 prosent mot 46,6 året 
før. Sammenlignet med 2011 ble det en betydelig ned-

gang i tømmerprisene. Sagtømmer gran gikk ned med 
6 prosent og sagtømmer furu med 11 prosent. Masse-
virke gran og furu gikk ned med henholdsvis 14 og 13 
prosent.

I løpet av de siste årene har fi re sagbruk i Mjøsen Skogs 
område gjennomført betydelige investeringer i sine an-
legg. Det gjelder Otta Sag og Høvleri AS, Gausdal Bruvoll 
SA, Moelven Mjøsbruket AS og Fåvang Sag og Høvleri 
AS. Styret er glad for denne satsingen. Den viser tiltro til 
framtidsmulighetene for tre som materiale.

Flere segmenter innen treforedlingsindustrien er inne 
i en negativ trend og bærer preg av den svake økono-
miske utviklingen i Vest Europa. Etterspørselen etter 
avispapir har sunket med stor hastighet, og lønnsom-
heten innen dette området er svak. Celluloseprisene falt 
markert i tredje kvartal 2011, og denne utviklingen fort-
satte inn i 2012. Utviklingen snudde imidlertid i løpet 
av høsten, og vi ser nå en gradvis forbedring av prisen 
på langfi bret cellulose. Emballasje og hygieneprodukter 
har hatt en tilfredsstillende utvikling, mens trekjemi har 
hatt en god resultatutvikling også i 2012.

Vi opplever nå en tilpasning av den norske massevirke-
prisen til fi berprisene forøvrig i Norden. Rikelig tilgang 
på fi ber i Norge og Skandinavia ga prisnedgang for mas-
sevirke fra årsskiftet. Utfordringen for norsk skogbruk 
blir å fi nne trygg og god avsetning for massevirke. Sty-
ret er fornøyd med at Mjøsen Skog er posisjonert slik 
at andelseierne kan forvente god avsetning for masse-
virke i 2013. En stor del av massevirkesalget fra Mjøsen 
Skog går nå til svensk industri. På lengre sikt er det klart 
ønskelig med en sterkere hjemmeindustri som forbruker 
norsk skogsråstoff og som kan bidra til økt verdiskaping 
i fastlands-Norge.

Bioenergi
Det ble i kalenderåret 2012 omsatt vel 177 000 m³l fl is 
fordelt med 127 500 m³l skogsfl is (GROT og heltre) og 
49 500 m³l stammevedfl is. Inneværende fyringssesong 
leverer Mjøsen Skog til 18 forskjellige varmesentraler. 
I kundeporteføljen fi nnes alle typer anlegg, fra relativt 
små anlegg som krever tørr stammevedfl is, til større in-
dustrianlegg som kan benytte fuktigere brensel.

Utbygging av biobasert fjernvarme foregår i et lavere 
tempo enn det som tidligere er lagt til grunn. Kortere 
og mildere vintre har også bidratt til å dempe etterspør-
selen etter biobrensel. I tillegg har noen av våre kunder 
benyttet biprodukter fra egen foredlingsvirksomhet i 
perioder av fyringssesongen. Avsetningen er av den 
grunn lavere enn det som råstofftilgang og ønsker om 
drift hos våre oppdragsgivere tilsier. Avsetningen av 
GROT til Sverige er fortsatt viktig for forretningsområ-
det. Styret følger lønnsomheten i dette segmentet tett.

Styrets beretning 2012
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Tjenester for andelseierne
Distriktstjenesten
Til tross for store utfordringer med nedbør og vanske-
lige driftsforhold har aktiviteten vært god i 2012. Året 
ble også påvirket av vindfallene etter «Dagmar» i rom-
jula 2011. Distriktstjenesten og de samarbeidende en-
treprenørene fi kk en krevende jobb med å redde verdier 
for skogeierne etter «Dagmar». Totalt har Mjøsen Skog 
ryddet 140.000 m³ vindfall i 2012. Skogkulturaktivite-
ten har i noen områder blitt skadelidende som følge av 
mye arbeid med vindfall.

Av det omsatte volumet ble 707.000 m³ drevet av 
Mjøsen Skogs driftsapparat. Det er det høyeste kvantum 
som er produsert av driftsapparatet noen gang. Derved 
er 74 prosent av alt virke omsatt i Mjøsen Skog drevet 
på driftsavtaler.

Det har vært en gledelig utvikling i planteaktivitet. 
I 2012 har Mjøsen Skog stått for planting av over 
2,5 mill. planter – en økning på 200.000 planter fra året 
før. Også markberedningsaktiviteten har økt og var i 
2012 oppe i 8700 dekar. Ungskogpleieaktiviteten har 
derimot gått ned – fra et allerede alt for lavt nivå. Det er 
bekymringsfullt. Distriktstjenesten erfarer at svært få 
skogeiere selv tar kontakt for å få utført ungskogpleie.

Styret er bekymret for den synkende interessen for å 
forvalte egne ressurser og at dette nødvendiggjør på-
driveraktiviteter fra organisasjonen. Styret mener det er 
behov for forsterket innsats på skogkulturområdet for 
at produksjonsmulighetene innen andelslagets område 
skal bli utnyttet på en tilfredsstillende måte.

Areal og Ressurser
I 2012 ble det ferdigstilt skogbruksplaner på et re-
kordstort areal. Det ble levert nye skogbruksplaner til 
alle allmenningene på Hedmarken, samt til Statskog 
Glommas eiendom Stensåsen og Rud. Dessuten fi kk 
gardsskogeiere i Sør-Fron, Stor-Elvdal, Ringsaker og 
Stange nye skogbruksplaner. Til sammen ble det levert 
911 nye skogbruksplaner på et produktivt skogareal 
på 1,52 mill. dekar i 2012. Skogeierne i Nord-Fron får 
sine skogbruksplaner på nyåret 2013. Gjennomsnittlig 
oppslutning om de leverte takstene er 91 prosent målt 
i fakturert areal.

Det er gjennomført fototakst og feltarbeid som skal 
danne grunnlag for nye skogbruksplaner i Ringebu kom-
mune. Nye skogbruksplaner leveres våren 2013. Det 
gode samarbeidet med Vestskog SA og Sogn og Fjor-
dane Skogeigarlag har fortsatt dette året med levering 
av forskjellige GIS-tjenester og fototakst på 250.000 
dekar. I tillegg er det levert fototakst til Allskog SA på 
240.000 dekar.

På oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning jobber 
vi med å gjennomføre fjernmåling på områder tilknyttet
Langsua nasjonalpark. Dette skal danne grunnlag for 
erstatningsoppgjør til grunneierne. I Nordland har vi 
utført takster på 8 frivillig vern-områder hos Statskog. 

Dessuten har vi gitt bistand ved makeskifte i forbin-
delse med ny E6 i Stange og taksert en lengre kraftlinje-
trase for Hafslund i Indre Østfold.

Avdelingen har styrket kundeservicen rundt Allma 
Eiendom – skogbruksplan på internett. Ved årsskiftet 
hadde vi 730 abonnenter med et produktivt areal på 
2,2 mill. dekar. Brukerforum er opprettet, og utviklingen 
av Allma-systemet har fortsatt i 2012. Gjennom året er 
det brukt en del ressurser på å utvikle en ny database-
modell i Allma-systemet. Denne utviklingen vil forenkle 
systemet og være utgangspunkt for en mer rasjonell 
utnyttelse av takstdata. Samarbeidet med Allskog og 
AT-Skog/-Plan er verdifullt, og bidrar til bedre løsninger 
og til lavere kostnader.

En av hovedaktivitetene til avdelingens seksjon for råd-
givning har vært rydding og vegetasjonskontroll i både 
høyspentnettet og lavspentnettet for Hafslund Nett AS 
i Eidsvoll. Mjøsen Skog bidrar med sakkyndig bistand på 
grunneiersiden i forhandlinger om erstatninger i fl ere 
saker. Arbeidet med frivillig vern forventes å øke i om-
fang det neste året. Styret mener rådgivningsvirksom-
heten er i god utvikling.

Miljøhensyn
Sertifi sering
Mjøsen Skog legger vekt på å arbeide systematisk for 
å sikre at både lovbestemte krav og egendefi nerte ret-
ningslinjer på miljøområdet blir fulgt opp. Bedriften er 
miljøsertifi sert etter ISO 14001, med krav om at skog-
behandlingen følger Norsk PEFC Skogstandard (tidligere 
kalt Levende Skogs Standard for bærekraftig skogbruk). 
Kombinasjonen er anerkjent av den globale sertifi -
seringsordningen PEFC. Bedriften er også FSC-sertifi -
sert, som et tillegg til PEFC-sertifi seringen.

Nøkkelbiotoper
I alle kommuner i Mjøsen Skogs geografi  er det gitt til-
bud om nøkkelbiotopregistrering innen fristen i Norsk 
PEFC Skogstandard (Levende Skog-Standarden revidert 
2006). Det er gjennomført registrering på drøyt 3,6 mill. 
dekar produktiv skog. På dette arealet er det avsatt om 
lag 85 500 dekar som nøkkelbiotoper. I gjennomsnitt ut-
gjør hver nøkkelbiotop et areal på vel 15 dekar.

I 2012 fortsatte arbeidet med kontroll av tidligere regi-
strerte nøkkelbiotoper. I løpet av året er nøkkelbiotoper 
kontrollert ved fl ybildetolking i ytterligere 17 kommuner 
i vår geografi . To kommuner ble fulgt opp med feltkon-
troll i 2012. Biologisk kompetanse bistår dette arbeidet. 
Avvik er behandlet i tråd med reaksjonsmønster vedtatt 
av Mjøsen Skogs styre. Arbeidet vil fortsette i 2013.

Når det gjelder øvrige forhold knyttet til påvirkning av 
ytre miljø, viser styret til egen miljørapport som er tryk-
ket i årsberetningen.

Forskning og utvikling
Mjøsen Skog prioriterer forsknings- og utviklingspro-
sjekter som bidrar til større konkurransekraft både for 
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bedriften og hele verdikjeden. Internt utviklingsarbeid 
som kan bidra til effektivisering av forretningsproses-
ser i Mjøsen Skog og i verdikjeden har høy prioritet. 
Videreutvikling av digitale løsninger står sentralt i dette 
arbeidet.

Prosjekter som bidrar til bedre forvaltning og økt akti-
vitet på skogeiendommene tillegges også vekt. Pro-
sjekt «VerdiVekst» (2010-2013) tester metoder for å 
øke aktiviteten i skogbruket med utgangspunkt i opp-
daterte skogbruksplandata og moderne kommunika-
sjon. Testkommuner er Sel og Østre Toten, fra 2012 
også Ringsaker. Et annet aktivitetsprosjekt har utviklet 
www.skogfond.no som tiltak for å informere skogeierne 
om skogfondsordningen på en ny måte. Nye veiregistre-
ringsprosjekter i Oppland og Akershus i 2012 inkluderer 
fl ere samarbeidspartnere og følges opp i 2013.

Næringspolitikk
Styrets standpunkter i næringspolitiske saker er samlet 
i et næringspolitisk program som er lagt ut på 
www.mjosen.no. Som ledd i styrking av lokalt nærings-
politisk arbeid, gjennomførte Mjøsen Skog nærings-
politisk seminar for skogeierlagenes tillitsvalgte og 
allmenningene/Pihl i mai 2012.

Tomtefesteloven må endres
Endringen i Tomtefesteloven i 2004 gir festerne rett 
til forlengelse av kontrakt på samme vilkår som de har 
i dag, både for boliger og fritidseiendommer. Norges 
Skogeierforbund har bestridt at loven er i samsvar med 
grunnloven og har som eneste grunneierorganisasjon 
bistått seks grunneiere som har prøvd saken for den 
norske domstolen og deretter anket saken inn for dom-
stolen i Strasbourg. Mjøsen Skog har hele veien gitt sin 
klare støtte til dette engasjementet.

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg ga i en historisk 
avgjørelse grunneierne fullt medhold i dommen som ble 
offentliggjort den 12. juni 2012. Den norske Regjering 
anket dommen, men anken ble avvist av domstolen for 
behandling i Storkammeret i Strasbourg. Menneskeretts-
domstolens enstemmige dom er derfor endelig. Stortin-
get vedtok høsten 2012 en midlertidig lov, og det skal 
nedsettes et lovutvalg der berørte parter skal delta.

Styret er svært tilfreds med at den enstemmige dom-
men i Strasbourg tar grunneiers interesser og respekten 
for inngåtte avtaler på alvor. Dommen slår fast at grunn-
eierrett er en menneskerettighet. Nå må det jobbes for 
å fi nne fram til en balansert løsning i tomtefestesaken.

Regionalplan Rondane – Sølnkletten uavklart
Fylkespolitikerne i Hedmark og Oppland vedtok regional 
plan for Rondane-Sølnkletten på felles fylkesting i 2011 
etter en grundig, demokratisk prosess. Mens fylkestin-
gene mener planen på en god måte avveier hensynet til 
bruk og vern, mener fylkesmennene at planen ikke tar 
tilstrekkelig hensyn til villreinen og har klaget vedtaket 
inn for Miljøverndepartementet. Pr. januar 2013 har sa-
ken fortsatt ikke funnet sin avklaring.

Styret fi nner det sterkt beklagelig at den brede, demo-
kratiske prosessen overkjøres på en slik måte. Det ser ut 
til at fylkesmennene tenker mer verneplan enn regio-
nalplan og glemmer at etter Plan- og bygningsloven skal 
brede prosesser kjøres med reell medvirkning. Utvikling 
og vern skal veies opp mot hverandre, men begge deler 
skal ivaretas på en god måte i planen.

Styret viser til at mekling mellom partene hos Miljø-
verndepartementet vil gi ubalanse. Fylkestingene har 
landet en omforent regional plan, der ulike hensyn er 
veid mot hverandre. I en mekling med fylkesmennene 
må det forventes at fylkesmennene forholder seg til sitt 
utgangspunkt. Allerede i starten på meklingen gir dette 
en åpenbar ubalanse.

Dette er den første regionale prosessen i sitt slag i lan-
det. Myndighetenes håndtering vil derfor kunne skape 
presedens for framtidige regionale planprosesser. Det 
gir grunn til ytterligere bekymring.

Statskogs skogsalg
Innen utløpet av 2017 skal Statskog SF selge 500 000 
dekar skog. Århundrets skogsalg startet i 2011. Dette 
er en historisk mulighet til å bedre ressursgrunnlaget til 
privatskogbruket som ikke bør forkludres av forkjøps-
retten til Direktoratet for naturforvaltning. Salget bør 
brukes til å styrke gårdsskogbruket lokalt. Styret mener 
Statskog ikke må begrense salget til kun å gjelde de 
minste og dårligste teigene.

Hirkjølen – Imsdalen avgjort
Høyesterett avsa dom i saken mellom de virkesberet-
tigede i Imsdalen statsallmenning og Hirkjølen statsall-
menning, og Statskog SF den 11. juni 2012. De virkes-
berettigede tapte søksmålet, som dreier seg om hvem 
som skal disponere erstatningen etter opprettelsen av 
Imsdalen naturreservat og Skardseterlia naturreservat i 
2005. Styret i Mjøsen Skog har støttet søksmålet med 
50.000 kroner.

Frivillig vern eneste løsning
«Frivillig vern»-konseptet har utvilsomt dempet kon-
fl ikten rundt skogvern i Norge. Skogeiere bl.a. innenfor 
Mjøsen Skogs område har svart med å tilby frivillig vern 
av en rekke områder med store verneverdier.

Etter at Norges Skogeierforbund lanserte frivillig vern 
som modell år 2000, har skogeiersamvirket lagt model-
len med frivillig vern til grunn. Også Stortinget har støt-
tet opp om denne modellen. Evalueringen av skogvernet 
har vist at kvaliteten på områdene som er vernet frivil-
lig, er meget god. Det frivillige skogvernet har bidratt til 
økt representativitet i skogvernet.

Styret presiserer at bevilgningene til skogvernet må 
sikre at skogeiere som tilbyr vern, får både tilfredsstil-
lende og raskt oppgjør. Problemet så langt har ikke vært 
mangel på gode arealer, men mangel på oppgjør fra 
staten. Derfor er styret fornøyd med at det i statsbud-
sjettet for 2013 ble bevilget 100 mill. kroner ekstra til 
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skogvern. Styret understreker imidlertid at skogvernet 
fortsatt må være frivillig. Det er den eneste akseptable 
løsningen for Mjøsen Skog.

Klimameldingen
Regjeringen la i april fram meldingen «Norsk klimapoli-
tikk» (St.meld. 21, 2011-2012). Forliket mellom regje-
ringspartiene og Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti 
i juni innebærer bred politisk enighet om skogens rolle 
i norsk klimapolitikk. Klimameldingen nevner økt skog-
produksjon og økt bruk av tre i bygg som viktige tiltak.

Styret er fornøyd med at Stortinget legger vekt på sko-
gens positive rolle i norsk klimapolitikk. Imidlertid etter-
lyser styret mer konkrete mål og tiltak for å øke produk-
sjonen, uttaket og bruken av trevirke. Det må på plass 
for at aktivt skogbruk skal kunne bli en del av løsningen 
på klimautfordringene. Virkemidlene må tilrettelegge 
for lønnsomme verdikjeder innenfor skogsektoren.

Behov for framtidsrettet treforedlingsindustri
Vi er i en situasjon der det må settes inn betydelige mid-
ler for å få utviklet en framtidsrettet treforedlingsindus-
tri i Norge. Markedssituasjonen for treforedlingsindus-
trien og nedlegging av bedrifter i Norge i løpet av 2012 
illustrerer at det er behov for innovasjon og utvikling for 
å styrke treforedlingsindustriens konkurransekraft gjen-
nom gode samferdselsløsninger og nye produkter.

Styret konstaterer at tiltakspakken på 100 mill. kroner til 
treforedlingsindustrien, som kom med revidert nasjonal-
budsjett i 2012, ikke er i nærheten av å løse sektorens 
utfordringer, men at retningen var god. Bevilgningene 
skulle gå til tiltak for økt bruk av forskning og utvikling i 
treforedlingsindustrien og til bedre infrastruktur i skog-
bruket. Tiltakspakken skapte forventning til statsbud-
sjettet for 2013. Skuffelsen var desto større da tiltaks-
pakken ikke ble fulgt opp. Tilgangen på ekstra midler til 
skogsbilveier som del av tiltakspakken ble kommunisert 
for dårlig til skogeierne.

Styret mener treforedlingssektoren har behov for be-
tydelig utviklingsstøtte de neste årene. Dette vil være 
samfunnsmessig riktig for norsk verdiskaping. En fram-
tidsrettet treforedlingsindustri vil stå for en helhetlig 
verdikjede som kan styrke fastlandsindustrien og bli et 
tillegg til oljenæringen.

Bioenergiens rammebetingelser
Norge skal i henhold til EUs fornybarhetsdirektiv øke sin 
andel av fornybar energiproduksjon fra 60,1 prosent i 
2005 til 67,5 prosent i 2020. Den norsk-svenske ord-
ningen med grønne sertifi kater er et viktig virkemiddel 
for å øke fornybar kraftproduksjon. Økningen vil i Norge 
først og fremst komme gjennom utbygging av vannkraft 
og vindkraft, og i svært liten grad gjennom biobasert el-
produksjon. Sammen med andre faktorer, som redusert 
forbruk i industrien og begrenset kapasitet på kraftut-
veksling med kontinentet, bidrar ordningen med grønne 
sertifi kater til et forventet overskudd i kraftmarkedet i 
Norden i mange år framover.

Med lave kraftpriser og svake virkemidler for å fremme 
utbygging av biobasert varme og strøm, er grunnlaget 
for satsing på bioenergi i Norge betydelig svekket. Vi ser 
også at store aktører innen bioenergisektoren i Norge 
nå demper sine ambisjoner. Styret mener at langt mer 
effektive virkemidler til å fremme fornybar varmepro-
duksjon må til, som f. eks feed-in ordninger (innmatings-
tariff) som benyttes i en rekke andre land, dersom målet 
om fordobling av bioenergibruken i Norge fra 2008 til 
2020 skal nås. Ordning med fl isstøtte er viktig for ver-
dikjeden i dagens situasjon, og bør videreføres og for-
sterkes.

Infrastrukturen
Utbygging av et framtidsrettet transportsystem for 
Østlandet sto sentralt i samfunnsdebatten i 2012. Det 
er ventet at viktige avgjørelser vil falle i 2013 gjennom 
behandlingen av Nasjonal Transportplan. For Mjøsen 
Skog har utbyggingen av både vei- og jernbanenett med 
kapasitet til å løse oppgavene også for godstransport 
vært de aller viktigste temaene. I tilknytning til dette 
har utbygging av nødvendig kapasitet på fl is- og tøm-
merterminalene vært løftet fram som et særskilt viktig 
tema for skognæringen.

Mjøsen Skog har i dette arbeidet samarbeidet med 
en rekke aktører i Innlandet for å fremme næringens 
interesser på viktige arenaer, som f. eks. under besøk 
av Stortingets transport og kommunikasjonskomite i 
februar.  Styret har stilt seg bak kravet om full utbygging 
av dobbeltspor til Lillehammer innen 2023, i likhet med 
kravet fra alle de åtte fylkeskommunene på Østlandet. 
Styret vil understreke at dobbeltspor har meget stor 
betydning for godstransporten i framtida, ikke bare for 
persontrafi kken.

Arbeidet med å sikre sportilknytning for terminalen på 
Rudshøgda har fortsatt i 2012. Styret er frustrert over 
at prosessen med å få nødvendige avklaringer og til-
latelser fra Jernbaneverket så langt har tatt snart fi re år, 
men er innstilt på å fortsette prosjektet med sikte på 
realisering i 2013. I samråd med Otta Sag har Mjøsen 
Skog dessuten satt i gang et arbeid med å ta i bruk Kvam 
som ny terminal for massevirke fra Nord-Gudbrandsdal.

Krafttak for skogsbilveiene
Styret konstaterer at det er behov for et krafttak for 
å forbedre skogsbilveinettet i vårt område. I 2012 har 
Mjøsen Skog samarbeidet med Fylkesmannen i Oppland 
om et prosjekt for å registrere status for skogsbilveinet-
tet i Gjøvik-Toten-kommunene og Sør-Gudbrandsdalen. 
Likedan har Mjøsen Skog samarbeidet med Fylkesman-
nen i Akershus, Viken Skog og Havass om et tilsvarende 
prosjekt som inkluderte Eidsvoll kommune. Registrer-
ingene ble gjennomført etter en ny metodikk utviklet 
for formålet av Mjøsen Skog i samarbeid med Fylkes-
mannen i Oppland.

Registreringene dokumenterer at de fl este veiene har 
feil og mangler som krever inngrep for at veien skal

08

Styrets beretning



kunne klassifi seres som veiklasse 3 og dermed kunne 
brukes som helårsvei. Veistandarden er mange steder 
så dårlig at drift på disse veiene kan gi store materielle 
skader, samt forverre situasjonen på veien. Opprusting 
og bedre vedlikehold av skogsbilveinettet må derfor ha 
sterk fokus både i bedriften og lokalorganisasjonen de 
neste årene. Styret mener det må gjøres lønnsomt for 
skogeier å investere i vei og vil i 2013 se nærmere på 
hvordan vår virksomhet kan fremme dette.

Økt trebyggeri
Regjeringen har gjennom fl ere meldinger og proposi-
sjoner til Stortinget de siste årene uttrykt mål om økt 
trebruk.

For å nå regjeringens mål om økt trebruk må bl.a. fram-
tidens arkitekter og bygningsingeniører ha kunnskap 
om mer enn betong og stål. Styret er derfor glad for at 
NTNU har satt trekompetanse på kartet i egen strategi 
og defi nert økt bruk av tre og bærekraftighet som sat-
singsområder. Skogeiersamvirket har i mange år bidratt 
til økt informasjon og kompetanse om trebruk gjennom 
Trefokus AS og Tresenteret. Dette er et langsiktig arbeid 
som må følges opp i årene som kommer.

Ved å bygge fl ere trebruer og reise høyhus i massivtre i 
byene, kombineres gode tekniske løsninger med et godt 
klimaregnskap. Den nye trebrua i Øyer som ble åpnet i 
juni 2012 kan stå som et eksempel. I brua er det brukt 
860 m³ norsk furu. Det betyr at brua lagrer 690 tonn 
CO2, noe som tilsvarer CO2-utslipp fra biler som har kjørt 
til sammen nesten 4 mill. km. Arkitektene etterspør i 
økende grad massivtre til bygg. Dessverre har vi i dag 
liten produksjon av dette i Norge.

Økende skogskader på grunn av hjorteviltet
Elgens beiting på furuforyngelsen har i mange år vært 
et alvorlig problem. De seinere årene ser det ut til at 
hjortens beiting på granplanter har blitt et økende pro-
blem i vårt område. Skadebildet på ungskog og voksne 
trær er mange steder skremmende. Skogskadene som 
følge av hjorteviltet bekymrer styret, som har satt saken 
sterkere på dagsorden i 2012.

Styret mener bestanden av hjortevilt må holdes på et 
nivå som gjør det mulig å ivareta foryngelsesplikten og 
verdiskapingen i skogen. Flere virkemidler må tas i bruk 
for å få redusert beitetrykk i utsatte områder. Myndighe-
tene må tillate tidligere jaktstart, og jakttiden må dessu-
ten utvides. Ikke minst må vinterjakt tillates. Videre er 
det nødvendig at kvotene økes betraktelig i noen områ-
der. Skogeierne må sørge for at skogbrukets interesser 
blir ivaretatt på dette området.

Ny skog- og trestrategi for Innlandet
Fylkesmennene og fylkeskommunene i Hedmark og 
Oppland har utformet forslag til strategi for skog- og 
tresektoren i Hedmark og Oppland for perioden 2013-
2016. Hovedmålet er at skogen og de skogbaserte 
næringene skal gi økt verdiskaping i Innlandet, og bidra
til å løse viktige samfunnsoppgaver innen miljø og 

klima. Strategien ble vedtatt av fylkestingene i desem-
ber 2012.

Ettersom 40 prosent av skogressursene i Norge befi nner 
seg i Hedmark og Oppland, er det viktig med en offen-
siv strategi som støtter opp om verdiskaping basert på 
skogressursene i Innlandet. Styret er glad for at strate-
gien fokuserer på transportutfordringene. Flaskehalser 
i det offentlige veinettet må fjernes. Skognæringen er 
avhengig av at både kommunale og fylkeskommunale 
veier samt riksveier holder tilfredsstillende standard. 
Dessuten er det svært viktig at eierne av strategien for 
Innlandet jobber målrettet for å øke ressursinnsatsen 
som trengs for å oppgradere skogsbilveinettet i Oppland 
og Hedmark.

Organisasjon og eiere
Omdannet til SA
Som følge av Samvirkeloven besluttet årsmøtet i 
Mjøsen Skog den 18. april 2012 å omdanne organisa-
sjonen fra selskap med begrenset ansvar (BA) til sam-
virkeforetak (SA). Vedtektene vil bli justert ytterligere i 
2013 for å tilpasses Samvirkelovens bestemmelser.

Samarbeid via medlemsområder
Styret startet i 2009 en prosess for å fornye struktur og 
arbeidsform i eierorganisasjonen. Hovedårsaken var at 
styret mente det lokale organisasjonsarbeidet ikke iva-
retok andelseiernes næringspolitiske interesser på en 
tilfredsstillende måte og at aktivitetsnivået lokalt var 
svært variabelt.

I 2012 har fokus vært rettet mot følgende elementer:
• Koordinere arbeidet i lokalorganisasjonen gjennom 
 sju medlemsområder.
• Stille økonomiske ressurser til rådighet for medlems-
 områdene.
• Invitere representant(er) for allmenningene/Pihl AS 
 med i arbeidet i medlemsområdene.
• Holde tettere kontakt mellom medlemsområdene og 
 styret i Mjøsen Skog.

For 2012 fastsatte styret «Veier» og «Økt skogbruks-
kompetanse i kommunal forvaltning og kommunestyre» 
som næringspolitiske satsingsområder for lokalt orga-
nisasjonsarbeid. Videre vedtok styret at de faglige sat-
singsområdene skulle være «Skogsbilveier» og «Ung-
skogpleie».

Styret mener erfaringene med å peke ut satsingsområ-
der for lokalt organisasjonsarbeid er gode. Aktivitetsni-
vået i medlemsområdene har variert i 2012, men sty-
ret mener utviklingen går i riktig retning. Generelt har 
samarbeidet gjennom medlemsområdene gitt økt fag-
lige tilbud til andelseierne i 2012. Medlemsområdene 
Gjøvik-Toten og Eidsvoll har skilt seg ut med spesielt 
høy aktivitet innenfor de næringspolitiske satsingsom-
rådene.
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Industrielt eierskap
Moelven Industrier
Moelven Industrier ASA oppnådde et driftsresultat på 
17 mill. kr i 2012. Årsresultatet etter skatt ble minus 47 
mill. kr.

For Mjøsen Skog utgjør eierengasjementet i Moelven en 
betydelig investering, som binder opp en vesentlig del 
av selskapets egenkapital. Styret mener det er riktig å 
videreføre et sterkt eierengasjement i Moelven. Kon-
sernet har en viktig posisjon i skandinavisk treindustri 
og vil være en betydningsfull aktør i videreutviklingen 
av norsk skogsektor. Mjøsen Skog eier 11,7 prosent av 
aksjene i Moelven.

Oplandske Bioenergi
Oplandske Bioenergi AS har fortsatt sin vekst. I 2012 
leverte selskapet biobasert energi i form av varme og 
damp fra 14 anlegg som til sammen hadde en årspro-
duksjon på 27,1 GWh. Ytterligere tre anlegg vil komme 
i produksjon i 2013. Det er ventet at selskapet for 2012 
for første gang kan legge fram et regnskap som viser 
positivt årsresultat. Selskapet har etter styrets oppfat-
ning bekreftet sin gjennomføringsevne når det gjelder å 
bygge og drive bioenergianlegg.

Oplandske Bioenergi gjennomførte i 2012 en emisjon 
som tilførte selskapet nær 9 mill. kr i ny egenkapital. 
Mjøsen Skogs eierandel etter emisjonen er 36,05 pro-
sent.
Mjøsen Skog har også en eierandel på 13 prosent i Lena 
Fjernvarme AS.

Norske Skog
Norske Skog viste en relativt stabil resultatutvikling 
gjennom de tre første kvartalene i 2012. Utviklingen i 
kontantstrøm var positiv gjennom året, og gjelden ble 
ytterligere redusert. Netto rentebærende gjeld er i alt 
redusert fra om lag 9 mrd. kr ved inngangen til 2011 til 
6,3 mrd. kr ved utgangen av 3. kvartal 2012.

Det kom ingen vesentlige strukturelle endringer på kon-
sernnivå i løpet av året. Konsernet besluttet imidlertid 
å investere 220 mill. kr i en ombygging og fornyelse av 
det termomekaniske masseanlegget ved Norske Skog 
Saugbrugs i Halden.

Ingen av Mjøsen Skogs eierengasjementer i ulike 
verdikjeder har gitt utbytte i 2012. Styret er ikke fornøyd
med dette.

Rekruttering
Styret er opptatt av rekrutteringen til utdanning i skog-
bruk – både for skogeiere, skogsmaskinførere og funk-
sjonærer. Mjøsen Skog er medlem i Skoglauget, er aktivt 
involvert i «Velg Skog»-prosjektet og sponser stipend-
ordningen til skogbruksstudenter ved UMB (Universite-
tet for Miljø og Biovitenskap) og Høyskolen i Hedmark 
avd. Evenstad. Mjøsen Skog bidro til økt fokus på vei-
kompetanse i undervisningen på Evenstad våren 2012 
og at seks av studentene derfra registrerte tilstanden til 

skogsbilveiene i kommuner i Akershus og Oppland som-
meren 2012.

Likestilling
Etter valgene i 2012 er kvinneandelen i skogeierlag-
enes styrer på 28 prosent. Mjøsen Skog har i mange år 
arbeidet målrettet for å øke kvinneandelen på alle plan. 
Styret er tilfreds med at arbeidet er innarbeidet som en 
naturlig del av virksomheten i organisasjonen. Samtidig 
understreker styret at det fortsatt er behov for å ha fo-
kus på dette på alle nivåer.

I Mjøsen Skogs styre er kvinneandelen 60 prosent blant 
de eiervalgte og 50 prosent blant de ansattevalgte. 
Mjøsen Skogs valgkomité har en kvinneandel på 20 
prosent. Kvinneandelen blant de ansatte i bedriften 
er nå på 21 prosent, hvorav over halvparten har skog-
faglig bakgrunn. Mjøsen Skogs ledergruppe har en 
kvinneandel på 33 prosent.

Medarbeidere
Antall fast ansatte i selskapet ved utgangen av 2012 
var 51 funksjonærer og 2 skogsarbeidere. Totalt ble det 
utført 48,5 årsverk i Mjøsen Skog i 2012. Sykefraværet 
blant funksjonærene har økt fra 2,08 prosent i 2011 til 
2,37 prosent i 2012 som følge av langtidssykmeldinger. 
Blant skogsarbeiderne har sykefraværet økt fra 1,28 
prosent i 2011 til 10,13 prosent i 2012 som følge av 
langtidssykemelding. Styret anser sykefraværsprosen-
ten som lav. Dessverre skjedde en ulykke med motorsag 
hos korttidsengasjert person sommeren 2012. Verne-
bukse var i bruk, men skaden førte til et kortere syke-
fravær.

Mjøsen Skog har i fl ere år vært IA-bedrift, som betyr at 
det er inngått samarbeidsavtale med NAV om inklude-
rende arbeidsliv. Mjøsen Skog har til hensikt å fortsette 
arbeidet for å nå målene som ligger i samarbeidsavta-
len. Vår retningslinje er å ikke diskriminere minoriteter i 
noen sammenheng.

De ansatte og styret var på en vellykket studietur til 
Østerrike i september. Turen skulle opprinnelig vært 
gjennomført i forbindelse med Mjøsen Skogs 100-års-
markering i 2009.

Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften for å være godt.

Økonomisk resultat
Mjøsen Skog hadde i 2012 en totalomsetning på 
542,6 mill. kr. Omsetningen er på linje med fjoråret, til 
tross for at tømmerprisene har gått ned.

Driftsresultatet endte på 6,2 mill. kr. Bonusutbetalinger
på tømmer fi nansiert over driften beløper seg til 
7,3 mill. kr.

Finansresultatet endte på minus 1,8 mill. kr. Det er 
foretatt nedskrivning av Norske Skog-porteføljen med 
1,6 mill. kr i form av urealisert verdiregulering på om-
løpsmidler.
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Årsresultatet ble etter dette 4,4 mill. kr før skatt.

Gitt forutsetningene er styret fornøyd med årets 
resultat.

Bokført egenkapital ved årets slutt var 212,1 mill. kr, 
mens egenkapitalprosenten ved utgangen av året var 
64,4 mot 65,4 ved utgangen av 2011. Andelskapitalen 
var på 59,7 mill. kr, som utgjør 28,1 prosent av bokført 
egenkapital.

Soliditeten er etter styrets vurdering betryggende.

Mjøsen Skog er eksponert for endringer i rentenivået 
på grunn av at langsiktig lån har fl ytende rente. Styret 
kjenner ikke til ekstraordinære forhold som påvirker 
regnskapsresultatet ut over det som er nevnt foran. 
Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt 
drift.

Styret foreslår for årsmøtet en forrentning på andels-
kapitalen for 2012 på 4 prosent på ordinære andeler og 
6 prosent på tilleggsandeler og fremmer følgende for-
slag til disponering av årets resultat:

1000 kr

Forrentning på innskutt egenkapital kr 2 679

Overført opptjent egenkapital Kr 1 036

Sum disponert Kr 3 715

Framtidsutsikter
Styret forventer at tømmeromsetningen i 2013 vil få 
en moderat nedgang sammenlignet med 2012. Svek-
kelse av prisene både på sagtømmer og massevirke har 
bidratt til å dempe hogstinteressen, men styret forven-
ter at det i løpet av året vil kunne komme prisoppgang i 
markedet som gjør at aktiviteten kan opprettholdes om 
lag på dagens nivå.

Etterspørselen etter trelast i Norge holdes oppe av god 
aktivitet innen renovering og fornyelse og et tilfreds-
stillende nivå for igangsetting av nye boliger. Det nor-
ske markedet skiller seg på denne bakgrunn ut som et 

særlig attraktivt trelastmarked. Store importvolumer og 
sterk priskonkurranse fra svensk høvellast har så langt 
ført til at forhåpningene om en prisoppgang i trelast-
markedet ikke er innfridd. Styret har god tro på tre som 
materiale framover, men ser at det vil være utfordrende 
å sikre at det norske markedet i større grad dekkes av 
norskproduserte varer.

Etterspørselen etter trelast er lav i Eurosonen for fjerde 
år på rad. Alt tyder på at det vil ta tid før oppgangen 
kommer.

I USA har den sterke nedgangen i boligbyggingen blitt 
vendt til ny oppgang. Nord-Afrika, Midt-Østen og Kina 
er også markeder som forventes å bidra til økt trelast-
etterspørsel framover. Indirekte har dette betydning for 
norsk industri og norsk råstoff.

Innen nordisk treforedling er deler av industrien i gang 
med en betydelig endringsprosess. Fokus er å bevege 
seg bort fra tradisjonelle bulkprodukter og over mot mer 
spesialiserte produkter som gir grunnlag for høyere pris. 
Det drives et omfattende utviklingsarbeid som i løpet av 
noen år kan gi nye muligheter for anvendelse av lang-
fi bret cellulose fra nordisk bartre. Likevel er det ingen 
grunn til å legge skjul på at deler av industrien er pres-
set og står overfor krevende omstillinger.

Mjøsen Skog forventer å ha full avsetning for det virke 
andelseierne ønsker å selge i 2013.

Innenfor biobrensel er interessen fortsatt stor for å få 
utført rydding i kulturlandskapet og langs veitraseer. 
Markedet for energifl is er på den annen side presset på 
grunn av lave strømpriser og stort utbud av fi ber. Styret 
forventer moderat vekst i kraftprisene i årene framover, 
men det ventes en høyere nettleie. Mjøsen Skog tar sik-
te på å videreføre sitt engasjement på biobrensel med 
et forretningsvolum på skogsfl is om lag på dagens nivå.

Styrets takk
Styret vil takke andelseiere og tillitsvalgte for engasje-
ment og fortsatt stor oppslutning. Samtidig vil styret 
takke ansatte og samarbeidspartnere for god og solid 
innsats gjennom året.
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1 Adm. dir. Erik A. Dahl kan se tilbake på et år med høy aktivitet. FOTO: ANNE MÆHLUM

2 I 2012 ble et rekordstort volum drevet fram av Mjøsen Skog. FOTO: ANNE MÆHLUM

3 Mjøsen Skog omsatte 127 500 m³ l skogsfl is i 2012.  FOTO: ELISABETH GILL

4 Skogbrukslederne i Mjøsen Skog, her representert ved Knut Håkon Ouren på Gjøvik, har hektiske dager. Digitale 
hjelpemidler er helt avgjørende i hverdagen. FOTO: ANNE MÆHLUM

5 OG 6 Styret mener det er behov for forsterket innsats på skogkulturområdet for at produksjonsmulighetene skal ut-
nyttes på en tilfredsstillende måte. Ungskogpleie er derfor et av satsingsområdene for Mjøsen Skog. Her demonstrer 
skogsarbeider Stål Forfang riktig ungskogpleie. FOTO: KETIL ENGEN
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Driftsinntekter Note 2012 2011  

Salg av varer og tjenester  541 105 538 706

Annen driftsinntekt  1 479 1 500

Sum driftsinntekter 10 542 584 540 206
    

Driftskostnader    

Forbruk av varer og tjenester  480 129 481 740

Leverandørbonuser  7 329 5 724

Lønnskostnad 11 30 455 30 684

Avskrivning 2 1 350 1 328

Annen driftskostnad 11 17 115 13 433

Sum driftskostnader  536 379 532 909  
 

Driftsresultat  6 206 7 297 
    

Finansinntekter og fi nanskostnader    

Inntekt på investering i datterselskap  500 416

Annen renteinntekt  1 470 1 885

Netto resultat ved salg av verdipapirer  0 0

Aksjeutbytte 3 175 10 031

Verdiendring av markedsbaserte fi nansielle omløpsmidler  -1 557 -17 713

Nedskrivning av fi nansielle anleggsmidler 3 0 -20

Rentekostnad  -2 399 -2 313

Netto fi nansinntekt     -1 811 -7 714
    

Ordinært resultat før skattekostnad  4 395 -417
    

Skattekostnad på ordinært resultat 14 680 739
     

Årsresultat 9 3 715 -1 156
    

Overføringer og disponeringer    

Avsatt til utbytte 9 2 679 2 542

Overføringer annen egenkapital 9 1 036 -3 699

Sum disponert  3 715 -1 156

RESULTATREGNSKAPRegnskap
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Anleggsmidler Note 2012 2011  

Varige driftsmidler     

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 12 527 12 686 

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 2 2 290 1 820 

Anlegg under utførelse  383 315 

Sum varige driftsmidler  15 200 14 821

Finansielle anleggsmidler     

Investeringer i datterselskap 3 500 500 

Pensjonsmidler 5 2 992 3 134 

Investeringer i aksjer og andeler 3, 13 190 893 187 304 

Andre langsiktige fordringer 4 3 099 3 086 

Sum fi nansielle anleggsmidler  197 484 194 024 

Sum anleggsmidler  212 684 208 845 

Omløpsmidler     

Varer 6 15 567 6 660 

Fordringer     

Kundefordringer  58 814 59 694 

Andre fordringer 3,7 11 408 15 767 

Sum fordringer  70 222 75 461 

Investeringer     

Markedsbaserte aksjer og aksjefond 3 20 247 21 563 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 8 10 790 10 289 

Sum omløpsmidler  116 826 113 973 
     

Sum eiendeler  329 510 322 818 

BALANSE PR. 31. DESEMBER
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Egenkapital Note 2012 2011  

Innskutt egenkapital     

Innskutt annen egenkapital 9 59 677 59 832 

Opptjent egenkapital     

Opptjent egenkapital 9 152 415 151 378 

Sum egenkapital  212 092 211 210 

Gjeld     

Avsetninger for forpliktelser     

Pensjonsforpliktelser 5 1 743 1 517 

Annen langsiktig gjeld     

Gjeld til kredittinstitusjoner 13 45 000 35 000 

Kortsiktig gjeld     

Gjeld til kredittinstitusjoner 13 128 572 

Leverandørgjeld  42 035 44 009 

Betalbar skatt 14 680 685 

Skyldige offentlige avgifter  7 627 6 139 

Annen kortsiktig gjeld  17 526 21 144 

Utbytte 9 2 679 2 542 

Sum kortsiktig gjeld  70 675 75 091 

Sum gjeld  117 418 111 608 

Sum egenkapital og gjeld  329 510 322 818 

GJELD OG EGENKAPITAL

31. desember 2012
Lillehammer, 31. januar 2013

 Even Mengshoel Heidi Hemstad Torun Heringstad
 styrets leder nestleder styremedlem

 Ole Randin Klokkerengen     
 styremedlem  Marit Olive Lindstad
   styremedlem

 Anne Mæhlum Frank Monsen Erik Andreas Dahl
 styremedlem styremedlem adm. direktør
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NOTE 1 - ANVENDTE REGNSKAPSPRINSIPPER

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og 
god regnskapsskikk i Norge.

Aksjer og andeler ført som omløpsmiddel
Aksjer og andeler i aksjefond er vurdert etter portefølje-
prinsippet. Gevinst/tap ved salg er bokført som netto 
fi nansinntekt/-kostnad. Beholdningene er vurdert til 
laveste av kostpris og virkelig verdi.

Aksjer og andeler ført som anleggsmidler
Mjøsen Skog SAs engasjement i Moelven Industrier ASA 
er vurdert som anleggsmiddel, og er sammen med andre 
langsiktige plasseringer bokført til laveste av kostpris og 
virkelig verdi, der verdifall ikke anses å være av forbi-
gående art.

Gevinst/tap ved salg er bokført som netto fi nansinntekt/-
kostnad.

Fordringer/lån til ansatte
Alle fordringer er oppført til pålydende verdier etter at det 
er gjort fradrag for påregnelige tap.

Varer
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaf-
felseskost og virkelig verdi. Egenproduserte varer verd-
settes til tilvirkningskost.

Langsiktige tilvirkningskontrakter
Arbeid under utførelse knyttet til kontrakter med lang 
tilvirkningstid inntektsføres etter løpende avregnings-
metode med fortjeneste.

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader
Andelslaget har inngått avtale med et livsforsikringssel-
skap om å sikre pensjonsrettighetene for sine ansatte.
Årets netto endring i pensjonsforpliktelser er inkludert i 
posten lønnskostnad. Netto pensjonsforpliktelser/
pensjonsmidler er tatt inn i regnskapet.

Konsernregnskap
Aksjer i datterselskap er bokført til opprinnelig kostpris. 
Det er ikke ført konsernregnskap, da dette anses som 
uvesentlig i henhold til regnskapslovens § 3-8.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av tømmer skjer på leveringstids-
punktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både
periodens betalbare skatt av skattepliktig resultat, 
formues skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt 
er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige 
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til 
fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende 
og skattereduserende midlertidige forskjeller som rever-
serer eller kan reversere i samme periode er utlignet. 
Netto utsatt skattefordel er ikke balanseført.

NOTER TIL REGNSKAPET  Alle beløp er i hele 1 000 kr

NOTE 2 - VARIGE DRIFTSMIDLER

 Tomter og Bygningsmessige Inventar Sum Sum
 skogeiendom anlegg og utstyr 2012 2011

Kostpris 1.1.12 10 794 3 057 12 242 26 093 25 320

Tilgang 2012 -110 93 1 678 1 661 773

Avgang/utrangering 2012     

Totale avskrivninger og nedskrivninger  1 307 11 630 12 937 11 587

Bokført verdi 31.12.12 10 684 1 843 2 290 14 817 14 506

Avskrivninger 2012  142 1 208 1 350  1 328

Økonomisk levetid  20-25 år 3-4 år  
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NOTE 3 - AKSJER OG ANDELER
   Eierandel Andel av EK Bokført verdi
   31.12.12 31.12.12 31.12.12

Moelven Industrier ASA   11,75 % 181 377 173 884

Transportfellesskapet Østlandet AS   25,00 %  125

Oplandske Bioenergi AS   36,05 %  15 605

Lena Fjernvarme AS   13,00 %  842

Øvrige aksjer     437

Sum fi nansielle anleggsmidler     190 893

Markedsbaserte aksjer, fond og obligasjoner     20 247

Datterselskap AS Kirkegaten 70   100 %  500

Aksjene i Moelven Industrier ASA er bokført til kostpris. 
Samlet aksjebeholdning i Moelven Industrier ASA var ved 
utgangen av året 15 221 334 aksjer som er det samme 
som ved forrige årsskifte. Forholdsmessig andel av selska-
pets egenkapital 31.12.2012 er ført opp på aksjeposten. 
Utbetalt utbytte i 2012 er 0.

Øvrige aksjer er bokført til kostpris og eventuelt nedskrevet 
til virkelig verdi ved antatt varig verdifall.

Det heleide datterselskapet AS Kirkegaten 70 har følg ende 
egenkapital og resultat for 2012:

Egenkapital 1.1.12 4 649

Årets resultat 402

Avgitt konsernbidrag -360

Egenkapital 31.12.12 4 691

Markedsverdien av bygget i Kirkegata 70 er anslått til ca 
10 millioner kroner. 

Andelslaget har en kortsiktig fordring på 703 på datter-
selskapet pr. 31.12.12.

NOTE 4 - LÅN ANSATTE/ANDRE FORDRINGER
MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR

Det er gjennom året utbetalt nye lån til ansatte med tilsam-
men 830. Alle lån er pantesikret. Avdragstiden for lån til bil 
er inntil 4 år. Renten tilsvarer normrentesatsen fastsatt av 
myndighetene.

 2012 2011

Lån til ansatte 1 349 1 213

Andre langsiktige fordringer
(anleggsmidler) 1 750 1 873

Sum 3 099 3 086

NOTE 5 -PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER

Andelslaget er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om 
obligatorisk tjenestepensjon, og andelslaget har en pens-
jonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. 
Pr. 1.1. er alle aktive ansatte overført til innskuddsbasert 
pensjonsavtale. 
Det ble i 2010 inngått avtale mellom LO og NHO om en ny 
AFP-avtale. Ved overgang til den nye ordningen ble den 

tidligere AFP-pensjonsordningen avviklet. Effekten av av-
viklingen ble regnskapsført i 2010. 
Den usikre forpliktelsen i regnskapet ved utgangen av 
2012 er knyttet til de personene som er i pensjon etter den 
gamle AFP-pensjonsordningen. 
Andelslagets forpliktelse er beregnet ut fra egenandelen 
på 25 % av AFP-utbetalingen i årene fremover. 
Som en følge av at det er en underdekning i den gamle 
ordningen, må arbeidsgiverne fortsette å betale premie. 
Det er gjort avsetninger for å dekke opp selskapets andel 
av denne underdekningen. 

Det er inngått pensjonsavtale med daglig leder som in-
nebærer rett til førtidspensjon fra fylte 62 - 67 år, med 
betingelser tilsvarende den generelle pensjonsordningen, 
66 % av lønn ved fylte 62 år.

Skogeierandelslagets pensjonsforpliktelser og pensjonsmi-
dler er aktuarmessig beregnet pr. 31.12.12. Følgende økon-
omiske forutsetninger er lagt til grunn ved beregningen: 
Avkastning på pensjonsmidler: 4,0 %, diskonteringsrente: 
4,2 %, årlig lønnsvekst: 3,5 % årlig økning i folketrygdens 
grunnbeløp: 3,25 %, årlig regulering av pensjoner: 0,2 %.
                                                                   Note forts. neste side.

 Alle beløp er i hele 1 000 kr
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NOTE 9 -  EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital 01.01.11 59 831

Årets endring i egenkapital 

Innbetalt andelsinnskudd 773

Oppsagte andelsinnskudd -927

Innskutt egenkapital 31.12.11 59 677

Opptjent egenkapital 01.01.11 151 379

Årets resultat 3 715

Avsatt utbytte 2011 -2 532

Opptjent egenkapital 31.12.11 152 561

Sum egenkapital 31.12.11 212 238

Ved omdanning til andelslag 01.01.06 ble 20 % av skog-
eierlagenes grunnfond i Mjøsen Skogeierforening individua-
lisert og tildelt medlemmene som andelskapital i Mjøsen 
Skog BA.
Andelene ble tildelt ut fra bonitetsfordelt produktivt skog-
areal og verdi av tømmerleveranser i perioden 1992-2005.
Ved inngangen av 2012 manglet 5 906 på at sum obliga-
torisk andelsinnskudd skulle være fullt innbetalt, mens 
verdien av tildelte tilleggsandeler som bare gir rett til for-
rentning utgjorde 14 927.
De samme tallene ved utgangen av året var henholdsvis 
5 405 og 14 606. Tilleggsandeler kan overdras til andre 
andelseiere og kan innløses uten at eierskapet i andels-
laget sies opp. Innbetaling av ikke innskutt obligatorisk 
andelskapital skal skje ved trekk i andelseiers brutto tøm-
meroppgjør. I tillegg kan betaling skje ved kontant innbeta-
ling, trekk i forrentningsutbetaling eller trekk i andelseiers 
etterbetaling.

NOTE 10 -  SPESIFIKASJON AV DRIFTSINNTEKTER

Driftsinntekter for salg av varer og tjenester, fordeler seg 
på følgende virksomhetsområder:

 2012  2011

Tømmersalg 343 551 367 943

Bioenergi 22 892 25 105

Skogtjenester 139 604 119 667

Skogbruksplaner 20 332 16 582

Andre inntekter 16 115 10 909

Sum 542 584 540 206

Ut over driftsinntektene har andelslaget mottatt offentlige 
tilskudd med 430 som er bokført som kostnadsreduksjon 
relatert til enkeltprosjekter. 

Beregningen viser: Pensjons
 midler   Usikrede Sum

Estimert pensjonsforpliktelse 13 095 2 147 15 242

Ikke resultatført tap -980 -675 -1 655

Estimerte pensjonsmidler 15 107 0 15 107

Pensjonsmidler -2 992  -2 992

AFP forpliktelse gammel ordning  271 271

Pensjonsforpliktelse  1 743 1 743

 Sikrede Usikrede Sum

Nåverdi av årets 
pensjonsopptjening  0 79 79

Rentekostnad av
pensjonsforpliktelsen 409 69 478

Avkastning på pensjonsmidler -530 0 -530

Periodisert arbeidsgiveravgift 15 21 36

Estimatavvik 108 136 244

Administrasjonskostnader 140 0 140

Netto pensjonskostnad 142 305 447

NOTE 6 - VARER
 2012 2011

Tømmer 2 034 283

Energivirke råvarer 12 016 6 091

Energivirke egentilvirket 1 517 286

Sum 15 567 6 660

Varelageret består av tømmer og energivirke.

NOTE 7 - ANDRE FORDRINGER

Inntektsført på igangværende prosjekter
i avdeling for Areal og Ressurser 9 892

Direkte kostnader knyttet til opptjent inntekt 7 544

Dekningsbidrag på igangværende prosjekter 2 348

Opptjente ikke fakturerte inntekter på
igangværende prosjekter inkludert
i kundefordringer 7 211

Mellomværende datterselskap 703

Andre fordringer 3 494

Sum andre fordringer 11 408

NOTE 8 - KASSE/BANK/POSTGIRO

I denne posten er bankkonto sperret for skattetrekk
inkludert med 1 418.

 Alle beløp er i hele 1 000 kr
Forts. NOTE 5
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NOTE 11 -  SPESIFIKASJON AV LØNNSKOSTNAD,
ANTALL ANSATTE OG GODTGJØRELSER

 2012 2011

Lønn 24 993 22 922

Folketrygdavgift 3 744 3 393

Pensjonskostnader 1 687 4 077

Andre ytelser 31 292

Sum 542 584 30 684

Det gjennomsnittlige antallet ansatte i regnskapsåret har 
vært 51 funksjonærer og 2 skogsarbeidere.

Ytelser til ledende Adm.   Andre 
personer  direktør Styret tillitsvalgte

Lønn 931 494 473

Pensjonskostnader 351 - -

Andre ytelser 5 - -

Revisor
Kostnadsført godtgjørelse for revisjon av Mjøsen Skog SAs 
regnskap i 2012 utgjør 187. 
For annen bistand er det kostnadsført 20, dette relateres til 
revisjoner av enkeltprosjekter.

NOTE 12 -  GARANTIANSVAR

Det påhviler andelslaget et garantiansvar i forbindelse med 
Driftskredittordningen i landbruket.

NOTE 13 -  GJELD SOM ER SIKRET VED PANT

Gjeld til kredittinstitusjoner 455 000 og kassekreditt med 
limit 15 000, effektiv kr 128, er sikret med pant i aksjer 
bokført som anleggsmidler, utestående fordringer samt 
eiendom på Rudshøgda og hos datterselskap.
Balanseført verdi av pantsatte aksjer utgjør 39 983.

NOTE 14 -  SKATTEKOSTNAD

Årets skattekostnad fordeler seg på: 2012

For mye avsatt betalbar skatt i 2011 0

Formuesskatt 0,3 % av nettoformue 680

Sum skattekostnad 680

Beregning av årets skattegrunnlag: 

Resultat før skattekostnad 4 395

Permanente forskjeller 1 070

Mottatt konsernbidrag 500

Endring i midlertidige forskjeller -469

Årets skattegrunnlag     5 496

Betalbar skatt i balansen består av avsatt formuesskatt på 
680.

Oversikt over midlertidige forskjeller:
 2012 2011

Fordringer -185 -434

Varer 0 0

Anleggsmidler -1 680 -1 855

Pensjoner 1 248 1 617

Regnskapmessig avsetning -307 -721

Fremførbart underskudd -56 361 -61 857

Fremførbar godtgjørelse på utbytte -7 105 -22 870

Sum midlertidige forskjeller -64 390 -86 378

Grunnlag for formuesskatt:

Fast eiendom 9 026 9 026

Driftsmidler 3 230 2 912

Varebeholdning 15 567 6 660

Fordringer 73 321 78 546

Bankinnskudd og kontanter 10 790 10 289

Ligningsverdi av verdipapir 227 182 245 847

Gjeld -112 306 -106 846

Nettoformue 226 810 246 434

NOTE 15 -  TRANSAKSJONER MED
NÆRSTÅENDE PARTER

Det er gjennomført transaksjoner med nærstående parter, 
som omfatter omsetning av tømmer samt kjøp av varer og 
tjenester, med følgende beløp:

  2012 

Ansatte  1 498

Styret   3 788

Øvrige andelseiere  402 863

Datterselskap – leie av lokaler  633

Alle transaksjoner er gjennomført på forretningsmessige 
vilkår, på lik linje med øvrige andelseiere.

 Alle beløp er i hele 1 000 kr
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KONTANTSTRØMANALYSE Alle beløp er i hele 1 000 kr

   2012 2011

  Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

  Resultat før skattekostnad 4 395 -417

 - Periodens betalte skatter -684 -738

 -/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler 0 20

 + Ordinære avskrivninger 1 350 1 328

 + Nedskrivning av aksjer 1 557 17 713

 +/- Endring i varelager -8 906 -1 911

 +/- Endring i kundefordringer 879 -2 236

 +/- Endring i leverandørgjeld -1 974 -2 667

 +/- Forskjell mellom kostn.ført pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn. 369 3 589

 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 2 216 1 459

 = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -799 16 139

  Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

 + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  0 0

 - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -1 729 -1 088

 + Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler 0 14

 - Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler -3 829 -5 346

 = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - 5 558 -6 420

  Kontantstømmer fra fi nansieringsaktiviter

 + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 10 000 35 000

 - Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 -35 000

 +/- Netto endring i kassekreditt -444 -6 720

 + Innbetaling av egenkapital 773 862

 - Tilbakebetaling av egenkapital -928 -921

 - Utbetaling av avkastning på andelskapital -2 543 -2 995

 = Netto kontantstrøm fra fi nansieringsaktiviteter 6 858 -9 775

 +/- Effekt av valutakursendringer på kontanter ogkontantekvivalenter 0 0

 = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 501 -55

 + Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter vedperiodens begynnelse 10 289 10 345

 = Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter vedperiodens slutt 10 790 10 289
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Revisjon og kontrollkomité

www.mjosen.no
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Miljørapport 2012

Miljøpolitikk
Mjøsen Skogs miljøpolitikk er sentral i virksomhetens 
arbeid knyttet til miljø. Miljøpolitikken har rutinemessig 
vært behandlet av ledelsen i 2012. Denne kan leses på 
vår hjemmeside: www.mjosen.no

Nøkkelbiotopregistrering
I alle kommuner i Mjøsen Skogs geografi  er det gitt 
tilbud om nøkkelbiotopregistrering innen fristen i Norsk 
PEFC Skogstandard (Levende Skog-Standarden revidert 
2006). Det vil si at det er gjennomført registrering på 
drøyt 3,6 mill. dekar produktiv skog. På dette arealet 
er det avsatt om lag 85 500 dekar som nøkkelbiotoper. 
I gjennomsnitt utgjør hver nøkkelbiotop et areal på vel 
15 dekar.

I løpet av 2012 er nøkkelbiotoper kontrollert i samsvar 
med presisering fra PEFC Norge. Nøkkelbiotoper i 17 
kommuner i vår geografi  er kontrollert ved fl ybildetol-
kning. Ved utgangen av året er oppfølging i form av 
feltkontroll gjennomført i to kommuner i forbindelse 
med områdetakster. Avvik i disse kommunene er behan-
dlet. Biologisk kompetanse bistår dette arbeidet.

I 2012 har det pågått ny områdetakst i Ringebu kom-
mune. Parallelt gjøres det en kvalitetssikring av tidligere 
miljøregistreringer. Eksterne miljødata for blant annet 
bekkekløfter vil bli vektlagt i denne prosessen, sammen 
med utredning av eventuelt frivillig vern.

Kartløsningen Allma
Alle nøkkelbiotoper er nå konvertert inn i den web-
baserte kartløsningen Allma. I løsningen er det koblet 
opp WMS (Web Map Service) fra blant annet Naturbasen 
til Direktoratet for Naturforvaltning, artskart fra Artsda-
tabanken og kulturminnebasen Askeladden til Riksan-
tikvaren. Med erfaring i betydelig nede-tid og ustabilitet 
i de eksterne miljødatabasene, har Mjøsen Skog beslut-
tet å legge disse eksterne datasettene lokalt i løsnin-
gen Allma Distrikt. Vi er også i gang med å distribuere 
reirlokaliteter til rovfugl gjennom løsningen. Dette skjer 
i et godt samspill med Norsk Ornitologisk Forening avd. 
Hedmark og Oppland. Allma Distrikt er en passordbe-
skyttet løsning med et begrenset antall brukere. Allma 
Eiendom (skogbruksplan på internett) er en skredder-
sydd løsning for bruk på eiendomsnivå.

Med nevnte WMS tjenester koblet til kartløsningen 
Allma, har Mjøsen Skog etablert en god plattform for 
konsultasjon av eksterne miljødatabaser. Allma-løsnin-
gene leverer geo-refererte kartfi ler med bestandsdata, 
nøkkelbiotoper og ekstern miljødata til kartsystemene 
i hogstmaskinene, samt til PDA.

Frivillig vern
Mjøsen Skog bistår grunneiere i fl ere pågående prosess-
er med frivillig vern. I 2012 er det imidlertid ikke fattet 
vernevedtak i Mjøsen Skogs geografi  knyttet til frivillig 
vern prosesser. Stor interesse for tilbud av arealer sett 
opp mot midler i ordningen, har medført uforutsigbarhet 
i arbeidet med nye frivillig vern saker.

Erstatningsarbeid
Mjøsen Skog har i løpet av 2012 bistått som skog-
sakkyndig i «etterslepssaker» for nasjonalparker og 
landskapsvernområder. I noen områder er erstatninger 
ferdig framforhandlet og enighet er oppnådd. I andre 
områder er prosessen underveis. For å skaffe grunnlag 
for erstatningsarbeidet er det gjort feltbefaringer og 
samlet inn skogdata i store områder i løpet av 2012. 
Gjenstående arbeid forventes i hovedsak fullført 
i 2013. Det pågår også innsamling av data i Langsua 
nasjonalpark med landskapsvernområder, slik at man 
får et grunnlag til å jobbe med erstatninger i disse om-
rådene.

FSC-sertifi sering
FSC er en frivillig tilleggssertifi sering til PEFC-sertifi -
seringen. Ved utgangen av 2012 var 20 eiendommer 
(1,5 mill. dekar) tilknyttet Mjøsen Skogs FSC sertifi ser-
ing. Orbicon, som sertifi serer under Soil Association 
Woodmark, gjennomførte i oktober revisjon av vårt FSC-
sertifi kat knyttet til skogbehandling og FSC-sertifi katet 
angående sporbarhet (Chain of Custody). 8 gruppe-
medlemmer ble revidert. Revisjonsrapporten viser i alt 
9 avvik.

Informasjon og opplæring
I april måned ble det gjennomført kurs for entreprenører  
og allmenninger med fokus på risikoaspekter. Vel 30 
deltok. Kurs i Norsk PEFC Skogstandard ble holdt på 
Dovre i mai. Entreprenører og skogeiere deltok.

I løpet av sommeren ble det sendt ut ny utgave av 
felthefte for Norsk PEFC Skogstandard til andelseiere 
som har gjennomført Levende Skog kurs. Som opp-
følging tilbyr Mjøsen Skog oppfriskingskurs. Det første 
kurset ble avholdt i oktober på Honne. På samme tid ble 
det også gjennomført ett ordinært kurs i Norsk PEFC 
Skogstandard.

Revisjon og kontroll
Revisjoner og kontroller er en fast del av Mjøsen Skogs 
kvalitets- og miljøstyringssystem. Disse utføres for å se 
i hvilke grad vi oppfyller eksterne krav og egne målset-
tinger. Kontrollene gjennomføres systematisk. Blant 
annet gjennom daglig drift, driftskontroller, interne re-
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visjoner og eksterne revisjoner av Det Norske Veritas 
og Orbicon. Kontrollresultatene gir oss grunnlag for vårt 
kontinuerlige forbedringsarbeid. I tillegg inngår de som 
en viktig del av dokumentasjonen av vårt kvalitets- og 
miljøstyringssystem.

Også ved årets driftskontroller har fokuset vært rettet 
mot nøkkelbiotopper og verneområder. Av 67 driftskon-
troller er 56 utført i forbindelse med hogst inntil eller 
skjøtselstiltak i nøkkelbiotop. Ved hogst inntil nøkkel-
biotop er det lagt til grunn rutiner gitt i presisering fra 
PEFC Norge. 49 drifter er innenfor toleransen. 4 drifter 
er over akseptabel toleranse. Ellers viser kontrollene at 
en betydelig andel drifter fortsatt har mangelfullt utfylt 
Miljørapport / Driftskart. Dette følges opp i 2013. Re-
sultatene etter årets driftskontroller ligger tilgjengelig 
på www.mjosen.no under fanen «Miljø».

Periodisk revisjon fra Det Norske Veritas ble gjennomført 
siste uka i mai. Det ble gitt 4 miljørelaterte avvik (kate-
gori 2). Rapport fra Det Norske Veritas er tilgjengelig 
på www.mjosen.no under fanen «Miljø». Det er totalt 
registrert 55 miljørelaterte avvik i Mjøsen Skog i 2012.

Miljøstatus – og utfordringer
Det Norske Veritas ga også i år Mjøsen Skog gode 

tilbakemeldinger. Av positive indikasjoner kan følgende 
nevnes; «Sterkt og godt fokus på utvikling av nye verk-
tøy for effektivisering av arbeidsprosesser samt sikre 
bedre kontroll med kvalitets- og miljøaspekter. Dette 
gjelder alle deler av virksomheten», «Innhenting og 
tilgjengeliggjøring av ekstern miljø informasjon i Allma 
er ytterligere forbedret».

Samtidig viser revisjonsrapporten til enkelte områder 
som bør forbedres. Det dreier seg blant annet om 
«Bedre risikoforståelse hos ansatte. Bedriften har ru-
tiner på alle relevante områder, men mangler i en del 
tilfeller å sette de ut i livet». Det vises blant annet til: 
«Mangelfull varsling av skogsdrift pågår i områder med 
mye friluftsaktivitet», og «Kontroll med oppretting av 
sporskader i viktige turområder».

Et av våre fokusområder framover vil fortsatt være 
ivaretakelse av nøkkelbiotoper. Videre tyder årets drifts-
kontroller på at fokuset knyttet til sporskader og vann-
bekyttelse må forsterkes. I tillegg er dokumentasjon og 
gjenbruk av innsamlede geodata et område det arbeides 
med å videreutvikle og forbedre. Tydeliggjøring av skog-
brukets miljøarbeid for omverden må også prioriteres 
i tiden som kommer.
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1 Livsmiljøet «rik bakkevegetasjon» fi nnes 
i mange nøkkelbiotoper innenfor Mjøsen 
Skogs geografi . FOTO: ANNE MÆHLUM 

2 Skogbehandlingen skal bevare kantsoner 
mot vassdrag. Bildet viser Sjoa i Heidal. 

 FOTO: BERIT SANNESS

3 Røsslyng i furuskog. 
 FOTO: ANNE MÆHLUM

Fra revisjon i Lesja mai 2012, 
f.v. hogstmaskinfører Petter 
Skotte, Løype Maskindrift, 
og Jan Gjestang, Det Norske 
Veritas, sammen med kvali-
tets- og miljøleder Jan Gaute 
Lie og skogbruksleder Solfrid 
Marie Lien, Mjøsen Skog.  
FOTO: ANDREAS HOLEN
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Foto Berit Sanness

1 To medlemsområder har besøkt Borregaard, verdens 
mest avanserte bioraffi neri, i løpet av året. Her utvikles 
det produkter du ikke kunne tenke deg kom fra en vanlig 
granstokk. Her fra Ringsakers rundtur gjennom anlegget. 

 FOTO: ANNE MÆHLUM

2 I 2012 arrangerte Mjøsen Skog sju informasjonskvelder 
for nye skogeiere – én i hvert medlemsområde. Hele 270 
skogeiere deltok. Bildet er fra Gjøvik-Toten. 

 FOTO: BERIT SANNESS

3 I august besøkte styret Løiten Almenning. Bestyrer Arne 
Erik Myhre (t.v.) orienterte om beiteskader på furu sammen 
med prof. em. Knut Solbraa. Stemningen under befaringen 
var god, selv om beiteskadene bekymrer stort.

 FOTO: BERIT SANNESS

4 Sør-Hedmark Medlemsområde, her representert ved Løten 
Skogeierlags leder Nils Solbraa(t.v.), deltok på «Bønder til 
torgs» på Hamar i september. Snekring av fuglekasser var 
populært. 

 FOTO: ANNE MÆHLUM

5 Styret har blinket ut «Skogsbilveier» og «Ungskogpleie» 
som faglige satsingsområder for lokalorganisasjonen. Flere 
medlemsområder har hatt vellykkede ettermiddagspro-
gram med tema ungskogpleie i 2012. Mange nye og unge 
skogeiere har deltatt på arrangementene. Bildet er fra 
Gjøvik–Toten. 

 FOTO: KETIL ENGEN
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Organisasjon

ADMINISTRASJON

Medarbeidere
Pr. 31.12.2012 er 53 personer fast ansatt i Mjøsen 
Skog SA.

Antall ansatte 2012 Ansatte Årsverk

Distriktstjenesten 23 21,3

Skogsarbeidere 2 1,5

Skogbruksplanleggere 15 14,4

Hovedkontor 13 12,8

SUM 53 50,0

Endring i bemanning i 2012
I Distriktstjenesten begynte skogingeniør Runar Stenum-
gård som skogbruksleder i Ringebu i 60 prosent stilling 
den 1. november. Skogingeniør Marius Aaen Kristiansen 
er engasjert som skogkulturpådriver i Sør-Gudbrands-
dalen fra juni 2012 til ut 2013. 

Ronny Hagen har i 2012 overtatt som produksjonsleder i 
Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. 

I Avdeling for Areal og Ressurser har skogbruksplanleg-
ger Ulrika Wide gått ut i fødselspermisjon fra 22. august, 
mens GiS-konsulent Håvard Myhre har gått ut i ett års 
permisjon fra 1. oktober. Skogbruksplanlegger Maja 
Lövstrand sa opp stillingen sin fra 31. desember. 

Elisabeth Gill er fast ansatt som skogkonsulent i avde-
lingen fra 1. januar, mens Johannes Perssønn Nygaard er 
fast ansatt som skogbruksplanlegger fra 1. april. I tillegg 
er Dag Jensen og Vegard Lien inne på lengre engasje-
ment.

Næringspolitisk rådgiver/kvalitets- og miljøleder Jan 
Gaute Lie har ett års permisjon fra 1. september. Andreas 
Holen er konstituert som kvalitets- og miljøleder.

Mjøsen Skogs ledergruppe
Adm. dir. Erik A. Dahl
Skogsjef Johannes Bergum
Avdelingssjef Geir Korsvold
Tømmersjef Bjørn Næsvold
Kommunikasjonssjef Berit Sanness
Økonomi- og fi nanssjef Laila Haugen Wik 

REPRESENTASJON

Representasjon i andre selskaper og organisasjoner
pr 31.12.12:

•  Norges Skogeierforbund
 Nestleder: Even Mengshoel
 Valgkomitémedlem: Heidi Hemstad

•  Moelven Industrier ASA
 Leder i bedriftsforsamlingen: Even Mengshoel

•  Transportfellesskapet Østlandet AS
 Styremedlem: Erik A. Dahl

•  Norsk Virkesmåling
 Styremedlem: Erik A. Dahl

•  Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig
 Medlem i representantskapet: Torun Heringstad

•  Trefokus AS
 Nestleder: Even Mengshoel

•  Tresenteret AS
 Styremedlem: Even Mengshoel

•  Kontaktutvalget for skogbruket på fylkesplan
 Oppland: Even Mengshoel, Johannes Bergum
 Hedmark: Johannes Bergum
 Akershus: Johannes Bergum

•  Samarbeidsrådet for landbruket i Hedmark og 
 Oppland
 Leder av styringsgruppa: Marit Olive Lindstad

•  Landbruksforum
 Hedmark: Even Mengshoel
 Oppland: Berit Sanness

•  BU-styret for Nord-Gudbrandsdal
 Styremedlem: Torun Heringstad

•  RULL – Rekruttering, utdanning og likestilling
 i landbruket i Oppland
 Medlem av styringsgruppa: Marit Olive Lindstad

•  Skoglauget/Velg Skog
 Styreleder: Johannes Bergum

•  Lena Fjernvarme AS
 Styremedlem: Marit Olive Lindstad

•  Oplandske Bioenergi AS
 Styremedlem: Heidi Hemstad

•  AS Kirkegaten 70
 Styreleder: Even Mengshoel
 Styremedlem: Erik A. Dahl
 Styremedlem: Laila Haugen Wik
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ÅRSMØTE
Representanter i årsmøtet 17. og 18. april 2012

Ordfører: Jostein Tromsnes

Valgkretser: Representanter:

Skjåk Jo Trygve Lyngved

Langmorkje 

Fron 

Øyer Ottar Moe

Toten 1 

Toten 2  

Toten 3 Espen Hauan

Toten 4 Knut Johan Hoel

Toten 5 

Eina 

Brøttum 

Ringsaker Mathias Neraasen

Veldre Tore Lien Bjørnstad

Furnes Per Fineid

Pihl AS   

Vang

Løiten 

Stange 

Romedal

  

Eidsvoll Olaf Tufte
 
Styret i Mjøsen Skog SA: Se s. 28

Antall representanter som kunne møte i alt:

Fra styret 7

Fra skogeierlagene 43

Fra allmenningene/Pihl AS 15

I alt 65

Varaordfører: Anne-Lise Aass

Valgkretser: Representanter:

Lesja Martin Rønningen

Dovre Pål Talleraas

Skjåk Torkjell Teigen

Lom Reidar Vestad

Vågå Erland Berge

Sel Anders Formo

Heidal Stein Tofte

Fron Hans M. Ulberg,
 Anne Marit Bay

Ringebu - Fåvang Hans Amund Braastad

Øyer - Tretten Astrid Simengård,
 Johannes Mæhlum

Gausdal Ivar Amund Aulstad, Else Tøftum,
 Andreas Smith-Eriksen

Fåberg Jon Grunde Roland, Lisbeth Rustad,  
 Bjørn Bredvold

Biri Iver Melby, Asmund Hellerud

Gjøvik Elise Mæhlum, Sigbjørn Haug, 
 Lars Ligaarden, Gunhild Skarkerud 

Østre Toten Ruth Lunden, Ole Christian 
 Kvikstad, Jahn Trygve Johnstad

Vestre Toten Bjarne Fremstad

Brøttum Asbjørn Bjørnstad, Tor Røislien

Ringsaker Helge Groseth, Helge Hvoslef, 
 Ole Johan Brandstad, 
 Bjarte Holm

Furnes Astrid Stramrud-Torsæter

Vang Kristian P. Pandum, 
 Anne Rustad

Løten Nils Solbraa

Stange Lars Bryhni, Erling Vold

Feiring Alf Magne Bjørndal

Eidsvoll Wenche Lesja,
 Gudbrand Rognstad

Magne Svenkerud
Jon Karlsen
Arne Erik Myhre
Olav Vold
Sigurd Hagen
Rune Brenna
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SKOGEIERLAGENE

Skogeierlagenes styrer pr. 31.12.12

Skogeierlag: Leder: Nestleder / styremedlemmer: Ant. medl:

Lesja Martin Rønningen Pål Sylte Stavheim, Dag Christian Hole, Anne Berit Skotte 137

Dovre Pål Talleraas Grete Skaug Torsteingard, Jacob Vigerust, Olav Tofte, 
  Tor Amund Ruste 62

Skjåk Torkjell Teigen Stein S. Teigen, Kjersti G. Steinbakke 30

Lom Reidar Vestad Øyvind Bakken, Erik Visdal 48

Vågå Erland Berge Berit Jeanne Brun, Mathias Snerle 66

Sel Anders Formo Hans Roger Solhjem, Bård Hagen 66

Heidal Stein Tofte Tor Ekre, Svein Sæther 73

Fron Hans M. Ulberg Anne Marit Bay, Hans Petter Solberg, Randi Myhr 252

Ringebu - Fåvang Hans Amund Braastad  Ole Harildstad, Anton Madssveen, Gøril Barth, Kjell Kaurstad  209

Øyer - Tretten Astrid Simengård Johannes Mæhlum, Inger Marie Jøranli, Kristin Midtmageli 203

Gausdal Ivar Amund Aulstad Else Tøftum, Knut Enger Olsen, Bjørn M. Gilberg, Andreas 
  Smith-Erichsen 296

Fåberg Jon Grunde Roland Lisbeth Rustad, Bjørn Bredvold 274

Biri Iver Melby Einar Stuve, Asmund Hellerud 141

Gjøvik Elise Mæhlum Sigbjørn Haug, Lars Ligaarden 288

Østre Toten Anne-Lise Aass Ole Christian Kvikstad, Jahn Trygve Johnstad, Ruth Lunden, 
  Nils Ola Faukald 258

Vestre Toten Bjarne Fremstad Even Markestad, Solfrid Thorstensen, Odd Are Frydenlund 215

Brøttum Asbjørn Bjørnstad Tor Røislien, Anne Guri Kløvstad 86

Ringsaker Helge Groseth Heidi Hemstad, Helge Hvoslef, Ola Bratberg, Ole Johan 
  Brandstad, Bjarte Holm 312

Furnes Astrid Stramrud-Torsæter Gudbrand Gaalaas, Ole-Johan Stafsberg 59

Vang Kristian P. Pandum Jon Opsahl, Anne Rustad 113

Løten Nils Solbraa May-Elin Imset, Thor Erik Martinsen 103

Stange Lars Bryhni Erling Vold, Marianne Svenskerud 224

Feiring Alf Magne Bjørndal Torkild Wangen, Mette K. Limbodal 80

Eidsvoll Ole Randin Klokkerengen Wenche Lesja, Gudbrand Rognstad 180

VALGKRETSER

Lesja Ringebu - Fåvang Brøttum       
Dovre Øyer - Tretten Ringsaker  
Skjåk Gausdal Furnes 
Lom Fåberg Vang Gudbrandsdalen
Vågå Biri Løten Toten
Sel Gjøvik Stange Ringsaker
Heidal Østre Toten Feiring Hamar, Løten, Stange
Fron Vestre Toten Eidsvoll Eidsvoll

Valgkretser for større eiendommer
som ikke er medlem i skogeierlag: 
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STYRET I MJØSEN SKOG SA

STYRET Valgt 1. gang

Even Mengshoel, Brøttum, leder 2001

Heidi Hemstad, Ringsaker, nestleder 2009

Torun Heringstad, Heidal 2010

Marit Olive Lindstad, Fåberg 2008

Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll 2011

Valgt av de ansatte  (fram til årsmøtet 2014)

Frank Monsen, Romedal 2010

Anne Mæhlum, Brøttum  2009

Varamedlemmer til styret Valgt 1. gang

1. varamedlem Ole Maagaard, Stange 2012

 

Ansattevalgte varamedlemmer til styret 

Pers. varamedl. Rune Glæserud, Reinsvoll 

Pers. varamedl. Elisabeth Gill, Eidsvoll 

ORDFØRER/VARAORDFØRER

ORDFØRER/VARAORDFØRER Valgt 1. gang

Jostein Tromsnes, Ringebu-Fåvang 2009

Anne-Lise Aass, Østre Toten 2009

KONTROLLKOMITÉ

KONTROLLKOMITÉ Valgt 1. gang

Anton Tøsti, Stange, leder 2007

Knut Busterud, Vang 2006

Ordfører 

Jostein Tromsnes, Ringebu-Fåvang 2009

Personlig varamedlem Valgt 1. gang

Stig Håvard Blikseth, Østre Toten 1991

Ole Håvard Hauger, Biri 2007

Varaordfører 

Anne-Lise Aass, Østre Toten 2009

VALGKOMITÉ 

Distrikt Periode Medlem: Varamedlem
N. Gudbrandsdal 2011-13 Arne Hammer, leder Martin Rønningen

S. Gudbrandsdal 2012-14 Dag Tore Aamodt Brænden Tor Ivar Wålen

Gjøvik - Toten 2011-13 Hilda Ringen Ulsrud, nestleder Nils Petter Sand

N. Hedmark 2010-12 Simen Mæhlum Arne I. Dobloug

S. Hedmark 2012-14 Ivar Skramstad Lars Holth

Eidsvoll 2010-12 Olaf Tufte Pål Sindre Lundstad
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Statistikk

UTFØRTE OPPDRAG
KULTURARBEID 2012 2011

Utført planting 2 527 170 stk  2 323 563 stk

Solgte planter 3 396 420 stk 3 147 158 stk

Markberedning 8 732 da 7 349 da

Ungskogpleie 10 693 da 12 292 da

Sprøyting, ugrasrydding 1 225 da 515 da

TØMMERDRIFTER 2012 2011

Hogst 707 175 m3  661 433 m3

Skogsfl is
(Heltre/GROT)* 154 000 m3  76 468 m3 løst

*Tallene for skogsfl is (Heltre/GROT) for 2011 gjelder 
innkjøpt fl isråstoff (før det er fl iset) pr. 15. nov 2011. 
Rammen for tilskudd i 2011 var da brukt opp. Innkjøp 
etter den tid er registrert på 2012.

OMSATT KVANTUM

SAGTØMMER m3 mill. kr kr/m3

Sagtømmer gran   

Sagtømmer (95,8 %) 352 142 150,4 427

Utlegg (3,5 %) 12 971 2,5 196

Div. sag- og 
spesialtømmer (0,7 %) 2 603 0,9 356

Sum sagtømmer gran 367 716 153,9 418

Sagtømmer furu   

Spesial (2,0 %) 1 436 1,2 845

Sagtømmer (81,5 %) 59 329 23,0 388

Utlegg (3,0 %) 2 203 0,4 193

Div. sag- og 
spesialtømmer (13,5 %) 9 843 4,7 481

Sum sagtømmer furu 72 811 29,4 404

SUM SAGTØMMER 440 527 183,3 416

MASSEVIRKE m3 mill. kr kr/m3

Massevirke gran 346 489 92,3 267

Massevirke furu 72 632 18,1 250

Energivirke – lauv 5 103 1,5 296

Energivirke - bar 90 383 20,7 229

SUM MASSEVIRKE 514 607 132,7 258

OMSETNING 2012 955 134 316,0 331

Omsetning 2011 915 374 337,6 369

Omsetning av
heltre og GROT* 127 508   m3 løst

* Gjelder solgt ferdig fl is.

OMSATT KVANTUM PR. LEVERANDØR

Kvantumsgruppe Antall leverandører Totalt volum, m³ Gjennomsnittsleveranse

0 - 500 m³ 1 087 190 922 

500 - 1 500 m³ 349 283 959 

1 500 – 5 000 m³ 109 236 687 

5 000 - 20 243 566 

Sum 1 565 955 134 610,3 m³ 
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TØMMERLEVERANSE - SKOGEIERLAGSVIS

 Gran m3 Furu m3 Sum 2012 Sum 2011

 Sag- Masse- Sag- Masse-
Skogeierlag tømmer virke tømmer virke m3 1000 kr kr/m3 m3 kr/m3

Lesja  -   20   4 508   11 368   102   15 998   4 695   293   18 900  325

Dovre  62   439   1 375   3 633   -   5 509   1 602   291   3 277  327

Skjåk  24   14   411   318   7   774   266   344   2 836  319

Lom  119   191   344   269   16   940   296   315   1 429  385

Vågå  564   776   1 052   1 431   119   3 942   1 217   309   3 045  364

Sel  733   978   1 703   1 944   271   5 629   1 733   308   5 752  352

Heidal  471   435   2 997   2 961   71   6 935   2 159   311   11 603  344

Fron  5 005   6 629   6 154   7 110   1 957   26 855   8 223   306   33 054  358

Ringebu - Fåvang  4 771   7 918   88   517   2 394   15 687   4 954   316   16 348  347

Øyer og Tretten  12 298   12 163   101   59   3 640   28 261   9 301   329   26 333  361

Gausdal  21 439   25 692   62   36   5 895   53 123   16 826   317   56 314  351

Fåberg  28 366   29 659   119   300   8 560   67 003   21 845   326   69 761  375

Biri  19 136   11 726   29   26   4 111   35 028   11 964   342   37 105  378

Gjøvik  50 713   37 673   587   267   11 460   100 701   33 962   337   89 890  376

Ø. Toten  29 019   17 311   936   364   9 003   56 633   19 234   340   56 708  377

V. Toten  28 508   17 394   530   253   8 657   55 342   19 279   348   24 449  394

Brøttum  15 201   11 781   868   1 843   3 071   32 765   11 203   342   34 811  355

Ringsaker  31 749   40 102   1 724   1 110   11 017   85 703   27 366   319   86 786  358

Furnes  3 341   5 755   19   173   1 115   10 402   3 240   311   5 259  354

Vang  6 053   5 220   1 508   1 095   574   14 450   4 871   337   26 311  369

Løten  4 568   5 697   3 426   2 915   778   17 384   5 577   321   8 226  385

Stange  12 126   16 341   4 321   4 381   5 074   42 243   13 298   315   45 095  345

Feiring  3 895   3 305   3   1   1 549   8 752   2 869   328   11 896  375

Eidsvoll  25 046   13 883   2 267   1 517   6 306   49 019   16 979   346   32 760  377

Alm. - direkte  64 510   75 387   37 680   28 741   9 736   216 054   73 026   338   207 427  383

Sum 2012  367 716   346 489   72 811   72 632   95 485   955 134   315 983   331   

Sum 2011  356 435   332 793   70 004   69 185   86 957   915 374   337 645   369   915 374 369

Energi-
virke
m.m.

m3
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HISTORISK OVERSIKT  Oversikt 1950 - 2012. Medlems-/andelseiertall, omsetning og priser       

 Medlemmer/   Tømmerpriser
År Andelseiere Omsetning Omsetning Gj.sn.pris kalenderåret, kr/m3

 pr. 31.12 1000 m3 mill. kr. Massv. gran 1 Sagt. gran 2

1949/50 3 942 514,5 21,3 44,70 49,90

1959/60 5 969 501,7 43,7 80,20 96,10

1969/70 6 326 511,4 46,8 82,00 104,00

1979/80 6 213 516,3 100,7 155,00 258,00

1987/88 6 013 980,6 331,5 290,00 396,00

2000 4 578 597,6 262,0 224,00 410,00

2001 4 434 632,5 286,0 255,00 405,00

2002 4 368 651,7 287,0 242,00 376,00

2003 4 273 619,9 267,9 218,00 371,00

2004 4 248 681,4 300,9 224,00 395,00

2005 4 210 803,4 357,7 239,00 421,00

2006 3 869 784,3 355,3 235,00 439,00

2007 3 966 972,9 483,6 242,00 522,00

2008 3 974 939,7 491,6 285,00 492,00

2009 3 896 776,7 385,5 245,00 411,00

2010 3 869 860,0 478,9 254,00 470,00

2011 3 825 915,4 540,2 310,00 447,00

2012 3 796 955,1 542,6 267,00 418,00

1) Til og med driftsåret 1968/69 gjelder prisene for barket massevirke, deretter for ubarket med volum under bark.

2) Lokale tillegg er ikke inkludert i årene før 1987/88.

BRENSELPRODUKSJON  Mjøsen Skogs leveranse av brenselsflis

       
BRENSELSTYPE 2008 2009 2010 2011 2012

Skogsfl is 1 8 800 m3 løst 28 500 m3 løst 89 219 m3 løst 125 276 m3 løst 127 508 m³ løst

Stammevedfl is 2 21 500 m3 løst 33 600 m3 løst 69 485 m3 løst 75 932 m3 løst 49 608 m³ løst

SUM 30 300 m3 løst 62 100 m3 løst 158 704 m3 løst 201 208 m3 løst   177 116 m³ løst

1) Skogsfl is: Flis av heltre og GROT (GReiner Og Topper)

2) Stammevedfl is: Fliset rundvirke fra terminal på Rudshøgda
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