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 2009 2010 2011 2012 2013

Antall andelseiere 3 896 3 869 3 825 3 796 3 755

Omsetning i mill. kroner 386 479 540 543 499

Omsetning i 1 000 m³ 777 860 915 955 922

Antall leverandører 1 412 1 453 1 439 1 565 1 398

Omsetning pr. leverandør i m³ 550 592 636 610 659

Gj.pris alt salgsvirke kr/m³ 309 352 369 331 306

Tømmerdrifter i 1 000 m³ 406 581 661 707 660

Levert skogsfl is i m³ løst 62 100 158 704 201 208 177 116 184 387

Utført planting, mill.stk 2,2 2,1 2,3 2,5 2,9

Solgte planter, mill. stk   3,1 3,4 3,7

Ungskogpleie, da 13 367 11 659 12 292 10 693 8 467

Antall skogbruksplaner 653 944 489 911 560

Taksert areal 1 000 da 1 165 1 326 1 237 1 525 562

Antall ansatte 52 53 53 53 52

 - herav funksjonærer 50 51 51 51 50

 - herav skogsarbeidere 2 2 2 2 2
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Innhold

● Mjøsen Skog SA eies av 3755 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 Skogs lisenskode er FSC™-C103764). 

● 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 Moelven Industrier ASA.

Mjøsen Skog SA
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1 Både skogsbilveinettet og offentlige veier har vært i fokus. I løpet av året 
 kom nye nasjonale regler for tømmervogntog. FOTO: ANNE MÆHLUM

2 Mjøsen Skog leverer heltrefl is og GROT til den nye varmesentralen til 
 Eidsiva Bioenergi på Lillehammer. FOTO: EIDSIVA BIOENERGI AS 

3 Styret i Mjøsen Skog 2013-2014: Foran f.v. Anne Mæhlum, Torun Heringstad
 og Marit Olive Lindstad (leder). Bak f.v. Ole Randin Klokkerengen, Asbjørn 
 Bjørnstad, Terje Uggen og Frank Monsen. FOTO: TROND HARALD SAND

4 Seksjonsleder Odd Arne Brenn demonstrerer Allma under et fi lmopptak. 
 Allma har befestet sin posisjon som et faglig meget godt tilbud for alle 
 skogeiere som ønsker skogbruksplanen sin på internett. 
 FOTO: BERIT SANNESS

5 Mjøsen Skog omsatte 921 000 m³ tømmer i 2013. FOTO: ANNE MÆHLUM

6 Ny permanent terminal for massevirke på Kvam vil erstatte den midlertidige 
 løsningen på Otta. FOTO: BERIT SANNESS
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Innledning
Mjøsen Skog er et samvirkeforetak eid av 3755 skogei-
ere fra Eidsvoll i sør til Lesja i nord.
Mjøsen Skog omsatte 921 000 m³ tømmer i 2013. Det 
er 4 prosent mindre enn året før, men over gjennomsnit-
tet for de siste fem år.

2013 bød på store utfordringer for norsk skognæring. 
Södra Cell Tofte stanset sin produksjon av cellulose 
i slutten av august, og den desidert største produk-
sjonsenheten i norsk treforedling målt i virkesforbruk 
er dermed borte fra virkesmarkedet. Nedleggelsen av 
Tofte betyr at verdifull industrikapasitet og industriell 
kompetanse forsvinner.

Mjøsen Skog har i lang tid arbeidet for å sikre avset-
ning av sine massevirkevolumer og har avtaler med 
Østfoldindustrien og industrien i Karlstadområdet. 
Nedleggelsen av Södra Cell Tofte har ikke rammet akti-
viteten i norsk skogbruk på kort sikt ettersom de store 
volumene som tidligere gikk til Tofte er absorbert av 
svensk og tysk industri. Trelastindustrien holdt normal 
produksjonstakt gjennom året. I løpet av 2013 begynte 
eksporten av sagtømmer til Sverige å skyte fart. Dette 
førte til uro i tømmermarkedet og skapte problemer med 
virkesforsyningen for enkelte sagbruk i Sør-Norge.

På det næringspolitiske området var gjennomslaget for 
vogntog med 24 m lengde og 60 tonn totalvekt blant de 
viktigste sakene gjennom året. I tilleggsproposisjonen 
til Statsbudsjettet som regjeringen Solberg la fram et-
ter sin tiltredelse, ble energifl isordningen tatt ut. Denne 
ordningen har vært avgjørende for volumveksten for 
biobrensel fra skog, og beslutningen rammer verdikje-
den på en svært uheldig måte.

Blant de nye trekkene i virkesmarkedet i 2013 er økt 
konkurranse, også mellom andelslag tilsluttet skogsam-
virket. Det er samtidig igangsatt en prosess for å endre 
skogsamvirkets sentralledd med ny strategi, utvidet 
medlemsgrunnlag og ny fi nansieringsmodell under nav-
net SKOG Norge. Den foreslåtte endringen medfører at 
den nasjonale overbygningen ikke lenger vil være en del 
av et skogeiersamvirke.

Tømmeromsetningen
2013 ga en nedgang i tømmerprisene sammenlignet 
med året før. For sagtømmer var nedgangen relativt 
beskjeden, mens den var betydelig for massevirke. 
Prisendringene fra januar 2013 dreide hogsten mot 
bestand med større sagtømmerandel. I 2013 var sag-
tømmerandelen på 49 prosent mot 47 prosent året før.
Prisnedgangen medvirket til at omsatt volum i 2013 ble 
34 000 m³ lavere enn året før. 

Granandelen utgjør 83,5 prosent, furuandelen i un-
derkant av 14 prosent og lauvandelen i underkant av 
3 prosent. Furuandelen har gått litt tilbake i forhold til 
fjoråret, mens lauv og granandelen har hatt en ubetyde-
lig økning.

Gransagbrukene i Mjøsen Skogs geografi  har gjennom 

året produsert i henhold til budsjett/kapasitet. Otta Sag 
og Høvleri AS, som er et rent furusagbruk, har tidvis 
gjennom året gått med redusert kapasitet. Bakgrun-
nen for dette er at kapasiteten er betydelig høyere enn 
tilgangen på lokalt furusagtømmer i Gudbrandsdalen. 
Innkjøp fra geografi er i sør blir ulønnsomt på grunn av 
transportkostnader. Avsetning og negativ prisutvikling 
på biproduktene har gjennom året påvirket sagbrukenes 
lønnsomhet. Styret er glad for at vi i vår region har sag-
bruk som også på sikt forventes å sikre lokal avsetning 
av sagtømmer.

Deler av norsk treforedling har gjennom 2013 slitt med 
negativ utvikling. Foredlingskapasitet på nivå 2 mill. m³ 
med fi ber ble borte med nedleggelsen av Tofte. Mar-
kedsmessig er det spesielt treholdig trykkpapir som har 
hatt den største nedgangen, og dette segmentet har 
svak lønnsomhet. Celluloseprisen har utviklet seg posi-
tivt utover høsten 2013. Emballasje, hygieneprodukter 
og biokjemi har hatt bra resultatutvikling.

Gjennom 2013 har vi opplevd at massevirkeprisen har 
falt betydelig. For Mjøsen Skogs del er prisen tilpasset 
markedsprisnivået i kjøpers nærområde. Mjøsen Skog 
selger nå betydelig massevirkevolumer til Karlstadin-
dustrien gjennom et godt innarbeidet toglogistikksys-
tem. Styret er fornøyd med at avsetningen av massevir-
ke er sikret, men på lengre sikt er det klart ønskelig med 
en sterkere hjemmeindustri som forbruker norsk fi ber.

Styret har fra januar 2014 vedtatt nye andelseierfor-
deler. Andelseierne får en tømmerpris som er 10 kr/m³ 
høyere enn ikke-andelseieren (andelseiertillegg). Bonus 
for nye andelseiere ved eierskifte er utvidet til å gjelde 
alle nye andelseiere. Storleverandørtilleggene viderefø-
res i 2014 etter samme mønster som forrige år.

Styret har vedtatt at Mjøsen Skog skal gjennomføre et 
klarere skille mellom fi nansiering av tømmeromsetnin-
gen og fi nansiering av næringspolitikk og organisa-
sjon. Det gjøres ved å innføre en avvirkningsavgift som 
sammen med service- og abonnementsavgiften fi nansi-
erer næringspolitikk og organisasjon. Fra 1. januar 2014 
vil tømmer som omsettes gjennom Mjøsen Skog bli 
trukket for avvirkningsavgift. Satsene er 2,00 prosent 
for bruttoverdi inntil 300 000 kr, og 0,80 prosent for 
bruttoverdi inntil 10 mill. kr.

Bioenergi
Det ble i kalenderåret 2013 omsatt snaut 185 000 m³l 
fl is fordelt med 140 000 m³l skogsfl is (GROT og heltre) 
og 45 000 m³l stammevedfl is. I inneværende fyrings-
sesong leverer Mjøsen Skog til 19 forskjellige varme-
sentraler. I kundeporteføljen fi nnes alle typer anlegg, 
fra relativt små anlegg som krever tørr stammevedfl is, 
til større industrianlegg som kan benytte fuktig bren-
sel. Det mangler fortsatt tilfredsstillende avsetning av 
GROT i det norske brenselsmarkedet.

Høsten 2013 satte Eidsiva Bioenergi i drift ny biobren-
selsentral i Nordre Ål for leveranser til varmenettet i 
Lillehammer. Med denne etableringen er det oppnådd 
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en god struktur bestående av større varmesentraler 
som benytter brensel fra skog innen hver region i Mjø-
sen Skogs nærmarked. Fra tidligere har Moelven Bio-
energi og Solør Bioenergi bygd hver sin varmesentral av 
tilsvarende størrelse i Brumunddal, mens Dalkia Norge 
har bygd varmesentral på Raufoss.

Eidsiva Bioenergi er i gang med utbygging av varme-
sentral for leveranser til fjernvarmenettet i Gjøvik. Selv 
om det i utgangspunktet er planlagt å benytte returtre 
som brensel, er anlegget likevel designet for å kunne 
benytte fl is fra skog.

Oplandske Bioenergi holder fast ved sin vekststrategi 
og fortsetter utbygging av nær- og fjernvarmeanlegg 
også innenfor Mjøsen Skogs område. I 2013 kjøpte sel-
skapet Eidsvoll Fjernvarme og fattet beslutning om utvi-
delse av varmesentralen på Jørstadmoen for leveranser 
til militærforlegningen.

Styret mener Mjøsen Skogs satsing på biobrensel fra 
skog er viktig for å møte andelseiernes samlede behov 
og interesser, og i en del sammenhenger gir bedriften et 
fortrinn sammenliknet med andre aktører.

Tjenester for andelseierne

Distriktstjenesten
2013 blir blant annet husket for værforholdene. Store 
nedbørsmengder og fl om på forsommeren førte til ut-
fordrende driftsforhold, samt betydelig skade på infra-
strukturen. Dette sammen med svakere tømmerpriser, 
spesielt på massevirke, gjorde deler av 2013 til et kre-
vende år for distriktstjenesten og de samarbeidende en-
treprenørene. Sett i lys av dette har aktiviteten i 2013 
vært tilfredsstillende.

I 2013 ble 660 000 m³ drevet av Mjøsen Skogs driftsap-
parat. Dette er vel 72 prosent av det totale volumet som 
er omsatt gjennom Mjøsen Skog.

Den positive utviklingen på planteaktivitet i Mjøsen 
Skogs geografi  ble videreført i 2013. Nesten 3 mill. 
planter ble satt ut i regi av Mjøsen Skog, mens ca. 3,7 
mill. planter ble omsatt gjennom vårt system. Markbe-
redningsaktiviteten var tilsvarende som 2012, det vil si 
vel 8 700 dekar. Det tas sikte på å øke markberednings-
kapasiteten i 2014. Dette anses som svært viktig for å 
sikre en god framtidig foryngelse.

Ungskogpleieaktiviteten har beklageligvis fortsatt den 
negative utviklingen. Det ble gjennomført ca. 8 500 
dekar i vår regi i 2013. Resultatet for ungskogpleien 
er beskjedent i forhold til Mjøsen Skogs ambisjoner på 
dette området. Dette er tiltak som i all hovedsak må 
«selges inn» fra skogbruksleder/pådriver. Styret mener 
at innsatsen mot skogkulturområdet, spesielt pleie av 
ungskogen, må forsterkes i 2014.

I siste halvdel av 2013 startet Mjøsen Skog utprøving 
av «maskinell ungskogpleie». Konseptet henvender seg 
mot til dels forsømte bestand i eldre hogstklasse 2 og 
yngre hogstklasse 3. Tiltaket gjør at det kan tas ut ener-
givirke fra skogen. Mjøsen Skog arbeider for å få til en 

ordning slik at dette skjøtselstiltaket blir tilskuddsberet-
tiget.

Arbeidet med maskinell ungskogpleie videreføres i 
2014, og det organiseres i et prosjekt. Det presiseres at 
dette ikke kommer til erstatning for den motormanuelle 
ungskogpleien som foregår på et mer ideelt tidspunkt i 
skogens omløp.

Areal og Ressurser

Stor aktivitet innenfor skogbruksplanlegging
Vinteren 2013 ble det levert skogbruksplaner til skog-
eiere i Nord-Fron og Sør-Fron. I tillegg har skogeiere i 
Ringebu mottatt skogbruksplaner. Dermed har hele 
Midt-Gudbrandsdal fått nye skogbruksplaner i 2013.

Det er gjennomført et betydelig arbeid med takst 
som skal danne grunnlag for erstatninger etter vern i 
Langsua nasjonalpark med tilhørende naturreservater 
og landskapsområder. Alt ble levert i løpet av høsten 
2013.

Fototakst på en halv million dekar og etterfølgende mar-
karbeid er utført i Søndre Land. Det gode samarbeidet 
med skogandelslagene på Vestlandet har fortsatt, med 
levering av forskjellige GIS-tjenester og fototakst på 
200 000 dekar.

Vi har også hatt et samarbeidsprosjekt med Allskog om 
leveranse av ny skogbruksplan på den delen av Finn-
markseiendommen som ligger i Pasvik. Mjøsen Skog har 
her utført fototakst på ca 200 000 dekar og prøvefl ate-
takst på hele området.

Allma-systemet
Utviklingen for Allma har vært positiv også dette året. 
Systemet har det siste året befestet sin posisjon som et 
faglig meget godt tilbud for alle skogeiere som ønsker 
skogbruksplanen sin på internett. Dessuten er Allma-
systemet viktig for Mjøsen Skog sitt driftsapparat. Allma 
Eiendom hadde ved årsskiftet 830 abonnenter med et 
produktivt areal på 2,3 mill. dekar. En helt ny database 
ble ferdig utviklet og tatt i bruk høsten 2013. Produktet 
er under kontinuerlig videreutvikling. En av grunnene til 
at utviklingen i Allma-systemet er vellykket er samar-
beidet med Allskog og AT-Skog. Her drar fl ere parter i 
samme retning. Det bidrar til bedre løsninger og lavere 
kostnader.

Andre konsulenttjenester
Vårt forretningsområde innen rådgiving er i god utvik-
ling. Kontrakten med Hafslund Nett AS i Eidsvoll om 
rydding og vegetasjonskontroll i både høyspentnettet 
og lavspentnettet er forlenget med 2 år. Konkurransen 
om å vinne oppdrag for nettselskaper er imidlertid hard. 
Gjennom året er det brukt mye tid på å være sakkyndig 
rådgiver for grunneiere som er berørt av nasjonalparker. 
Det er også jobbet med verdivurderinger/takster for ei-
endommer i forbindelse med eierskifter og ved frivillig 
vern. Arbeidet med frivillig vern forventes å øke i om-
fang framover.
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Miljøhensyn
Mjøsen Skog legger vekt på å arbeide systematisk for 
å sikre at både lovbestemte krav og egendefi nerte 
retningslinjer på miljøområdet blir fulgt opp. Bedrif-
ten er miljøsertifi sert etter ISO 14001, med krav om 
at skogbehandlingen 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.

Arbeidet med revisjon av Norsk PEFC Skogstandard star-
tet opp i 2013 og fortsetter i 2014. Styret mener det er 
viktig at man under revisjonen arbeider for å få til opp-
bygning og innhold i standarden som gir rom for aktiv og 
lønnsom næringsutøvelse, både for skogeier og sertifi -
katholder. Man må søke å løfte dokumentasjonskrav opp 
på rasjonelle og overordnede nivå og bygge standarden 
på forskningsbasert og objektiv kunnskap.

Nøkkelbiotoper
I alle kommuner i Mjøsen Skogs geografi  er det gitt til-
bud om nøkkelbiotopregistrering, og det er gjennomført 
registrering på drøyt 4,2 mill. dekar produktiv skog. På 
dette arealet er det avsatt snaut 90 000 dekar som nøk-
kelbiotoper. I gjennomsnitt utgjør hver nøkkelbiotop et 
areal på vel 15 dekar.

Styret har i 2013 gjort presiseringer i Mjøsen Skogs 
egen kompensasjonsordning for nøkkelbiotoper (BVO-
areal). Ordningen, som gjelder for våre andelseiere, pre-
siseres å gjelde første 10-årsperiode etter at arealet er 
bestemt avsatt til nøkkelbiotop. Det forutsettes også at 
Mjøsen Skogs tilskudd binder arealet urørt i 10 år. Les 
mer på www.mjosen.no

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 
bedriften og hele verdikjeden. Internt utviklingsarbeid 
som kan bidra til effektivisering av forretningsproses-
ser i Mjøsen Skog og i verdikjeden har høy prioritet. Vi-
dereutvikling av digitale løsninger står sentralt i dette 
arbeidet.

Som ledd i arbeidet med å sikre robust avsetning av 
massevirke fra skog og biprodukter fra sagbruk i Mjøsen 
Skogs område, gjennomførte bedriften i 2013 et eget 
mulighetsstudium for å kartlegge aktuelle alternativer 
for fi beravsetning.

Prosjekt «Skogsfl is i Mjøsen», som ble avsluttet i 2013, 
har bidratt til å etablere en kostnadseffektiv verdikjede for 
skogsfl is, med lavere produksjonskostnader enn det som 
rapporteres fra Sverige. Datateknisk støtte for produksjon 
og omsetning av brensel har vært en viktig målsetting 
ved vår deltakelse i et prosjekt ledet av SkogData AS. Fra 
januar 2014 følger IT-løsningen for vår produksjon og 

omsetning av brensel samme handelsvei som rundvirke.
Mjøsen Skog prioriterer også prosjekter som bidrar til 
bedre forvaltning og økt aktivitet på skogeiendomme-
ne. I Ringsaker startet det i 2013 et pilotprosjekt der 
aktive skogeiere bidrar til å motivere andre skogeiere 
til økt ungskogpleieaktivitet. I Gjøvik-Toten startet det 
et pilotprosjekt for å mobilisere «sovende» skogsbil-
veiforeninger.

Prosjekt «VerdiVekst» ble avsluttet i 2013. Prosjektet 
har testet metoder for å øke aktiviteten i skogbruket 
med utgangspunkt i oppdaterte skogbruksplandata og 
moderne kommunikasjon. 187 skogeiere har deltatt i 
prosjektet. En stor andel av ungskogpleien som er gjen-
nomført i de tre testkommunene Sel, Østre Toten og 
Ringsaker, har skjedd hos skogeiere som har skrevet 
VerdiVekst-avtale. I tillegg har prosjektet bidratt til at 
fl ere har besluttet hogst. Mjøsen Skog har fått positive 
tilbakemeldinger fra skogeiere som har vært med på 
VerdiVekst-prosjektet.

Næringspolitikk
Styrets standpunkter i næringspolitiske saker er sam-
let i et næringspolitisk program som er lagt ut på 
www.mjosen.no

Politisk blikk på skog- og tresektoren
Den alvorlige situasjonen for skog- og trenæringen 
medførte at temaet var oppe på fl ere av de politiske par-
tienes landsmøter våren 2013. Resolusjoner ble fattet. 
Også i valgkampen fi kk vår sektor større oppmerksom-
het enn det som har vært vanlig de seinere årene.

Stoltenberg-regjeringen kom med tiltakspakke for skog- 
og trenæringen i revidert nasjonalbudsjett. Dette fi kk 
bred oppslutning i Stortinget. Tiltakspakken utvidet 
kapitalen i Investinor med 500 mill. kroner øremerket 
skog- og trenæringen. Dessverre er innretningen på 
bruk av Investinor-midler i liten grad egnet til å dekke 
dagens kapitalbehov i skog- og trenæringen.

For skog- og trenæringen har det stor betydning å få til-
tak som raskt kan redusere transportkostnadene. Styret 
er derfor fornøyd med at tiltakspakken inkluderte 250 
mill. kroner til bl.a. utbedring av fl askehalser i veinettet, 
beregning av fylkesveiers kapasitet og opprustning av 
skogsbilveiene. Behovet er betydelig større, men det var 
et steg i riktig retning.

I forkant av valget sendte Mjøsen Skog brev til en rekke 
politikere i Akershus, Hedmark og Oppland med spørs-
mål om hva den enkelte konkret ville gjøre for at vi skal 
nå målet om økt aktivitet i skogbruket og hva vedkom-
mende ville bidra med for å opprettholde denne verdi-
skapingen i Innlandet. Svarene ble fortløpende lagt ut 
på Mjøsen Skogs hjemmeside.

Flisstøtten fjernet
Styret fi nner det sterkt beklagelig at Solberg-regjeringen 
har fjernet fl isstøtten med virkning fra 1. januar 2014. 
Flisstøtten har vært avgjørende for volumveksten for 
skogbasert biobrensel. Ordningen har motvirket gjen-
groing og gitt grønn energi.

07

Styrets beretning



Avvikling av energifl isordningen fører til at Mjøsen Skog 
må tilpasse virksomheten innen skogbasert biobrensel 
til nye rammebetingelser. 25 årsverk knyttet til produk-
sjon og transport er berørt på dette virksomhetsområ-
det innen Mjøsen Skog.

SKOG22 og Innlandsutvalget
Stoltenberg-regjeringen sørget høsten 2013 for å opp-
nevne både strategigruppen SKOG22 og et eget Inn-
landsutvalg. Utvalgene vil fortsette arbeidet under den 
nye regjeringen.

SKOG22 skal utarbeide en bred og samlende strategi for 
forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling 
innen de skogbaserte verdikjedene. Strategien skal også 
omfatte andre viktige tiltak og virkemidler av betydning 
for næringens konkurranseevne og omfatte en helhet-
lig gjennomgang av effektiviserings- og omstillingspo-
tensialet i de trebaserte verdikjedene. Strategigruppen 
startet arbeidet høsten 2013 og ferdigstiller strategien 
i løpet av 2014. Mjøsen Skog vil engasjere seg aktivt for 
å gi innspill til arbeidet i SKOG22.

Innlandsutvalget skal gi innspill og anbefalinger til regi-
onal og nasjonal næringspolitisk innsats som kan styrke 
verdiskapingen og sysselsettingen i Innlandet. Utvalget 
skal også utfordre fylkene til å utnytte ressursene i regi-
onen på en bedre måte, og skape større oppmerksomhet 
om næringsutvikling i Innlandet. Utvalget skal levere sin 
innstilling innen 1. juni 2015. Mjøsen Skogs daglige le-
der er oppnevnt som medlem av Innlandsutvalget.

Infrastruktur
Mjøsen Skog har i fl ere år arbeidet overfor politiske myn-
digheter for å påvirke utbygging av et framtidsrettet 
transportsystem for Østlandet. Gjennom samarbeid med 
en rekke aktører i Innlandet har vi jobbet for å fremme 
næringens interesser på viktige arenaer og gi innspill til 
Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Skognæringens behov for togtransport til Sverige har 
økt de siste årene. For Mjøsen Skog går allerede 90 pro-
sent av massevirket på bane. Vi har derfor jobbet for full 
utbygging av dobbeltspor til Lillehammer og løsninger 
for terminaler, sidespor og krysningsspor.

Nasjonal Transportplan viser et løft for infrastrukturen, 
noe som er viktig for bl.a. skog- og trenæringen i Inn-
landet. Dessverre inkluderer den vedtatte planen kun 
utbygging av dobbeltspor til Hamar innen 2023. Styret 
mener utbygging ikke må avgrenses til et spørsmål om 
persontrafi kkens behov. Dobbeltspor til Lillehammer er 
av stor betydning for næringslivet i Innlandet.

Arbeidet med å sikre sportilknytning for terminalen på 
Rudshøgda har fortsatt i 2013, men saken er enda ikke 
avklart fra Jernbaneverkets side.

Styret er glad for at Mjøsen Skogs arbeid med å ta i 
bruk Kvam som ny permanent terminal for massevirke 
fra Nord-Gudbrandsdal har hatt god utvikling i 2013. 
Både for skogbruket og lokal trelastindustri haster det 
å få dette på plass. Det er avsatt midler til tiltaket på 
Statsbudsjettet for 2014. Også kommunene i Midt- og 

Nord-Gudbrandsdalen har vedtatt å støtte tiltaket.

Ja til 24 m og 60 tonn
Sammen med andre deler av skog- og trenæringen har 
Mjøsen Skog jobbet i fl ere år for å få til endringer i re-
gelverket for tømmertransport på vei. Styret er derfor 
fornøyd med at Stoltenberg-regjeringen våren 2013 
økte tillatt lengde for tømmervogntog til 24 m og at den 
fulgte opp med å tillate 60 tonn totalvekt for tømmer-
vogntog i september 2013.

Ettersom det er veieier som i neste omgang bestem-
mer om disse endringene skal tillates på den enkelte 
veistrekning, organiserte Mjøsen Skog møter med alle 
kommunene rundt Mjøsa i oktober-november i samar-
beid med Transportfellesskapet Østlandet og Statens 
vegvesen Region øst. Gjennom møterunden fi kk vi fram 
hvilke kommunale veier som har spesielt stor betydning 
for tømmertransporten og hvilke veier skognæringen 
mente det burde være grunnlag for å godkjenne for 
24 m og 60 tonn allerede fra 1. januar 2014. Møtene ble 
oppfattet som nyttige.

Arbeidet med fylkesveiene og fjerning av fl askehalser 
i det offentlige veinettet i henhold til de nasjonale re-
glene fortsetter i 2014.

Fokus på skogsbilveiene
Registrering av status for skogsbilveinettet fortsatte i 
2013 og dekker nå også kommunene i Midt- og Nord-
Gudbrandsdalen. Registreringene viser at opprusting 
og bedre vedlikehold av skogsbilveinettet må ha sterk 
fokus både i bedriften og lokalorganisasjonen de neste 
årene.

Mjøsen Skog har i 2013 fulgt opp resultatene fra veire-
gistreringene i nær kontakt med Fylkesmannen i Opp-
land. Behovet for egen veiplanlegger på fylkesnivå ble 
avdekket av veiregistreringene i 2012, og i desember 
2013 kom dette på plass i Oppland gjennom et treårig 
prosjekt. Mjøsen Skog tok også initiativ til et pilotpro-
sjekt i Gjøvik-Toten for å følge opp utfordringen med 
«sovende veiforeninger». Prosjektet gjennomføres i 
samarbeid med lokalorganisasjonen og kommunene.

Styret mener det må gjøres lønnsomt for skogeier å in-
vestere i vei og har i 2013 sett nærmere på hvordan vår 
virksomhet kan fremme dette. Styrets prinsipielle syn er 
at dagens praksis i tømmertransporten ikke gir tilfreds-
stillende incentiver til å oppgradere og vedlikeholde 
skogsveinettet til en tilfredsstillende standard. På grunn 
av de konkurransevridende effekter en premieringsord-
ning kan få, vil styret imidlertid foreløpig ikke iverksette 
virkemidler som direkte premierer god veistandard i regi 
av Mjøsen Skog alene.

I sin tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2014 økte 
regjeringen Solberg bevilgningen til skogsbilveier med 
10 mill. kr, samtidig som det tilføres 20 mill. kr gjennom 
omprioritering av LUF-midler.
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Naturbasepraksisen må gjennomgås
I forbindelse med skogbrukstiltak må det rutinemessig 
gjøres sjekk mot miljøinformasjon i eksterne databaser. 
I dette inngår sjekk av Naturbasen som forvaltes av 
Miljødirektoratet. Registrering av naturtyper legges inn 
i Naturbasen. Mjøsen Skog erfarer at dette kan gi store 
konsekvenser for enkeltskogeiere.

Styret ser alvorlig på praksisen som er i ferd med å ut-
vikle seg gjennom naturtypekartlegging og mener at 
den ikke er i samsvar med grunnleggende prinsipper 
for klassifi sering av miljøverdier med en kvalitetssikret 
metodikk, krav til forsvarlig prosess der skogeier blir in-
volvert og hørt, og klarhet i erstatningsspørsmål. Styret 
mener derfor at praksisen med Naturbasen må gjen-
nomgås.

Tendensiøs miljøutredning
Et ekspertutvalg nedsatt av Stoltenberg-regjeringen 
la høsten 2013 fram en offentlig utredning (NOU 
2013:10) om verdier av økosystemtjenester. I tillegg til 
å tegne et meget negativt bilde av skogbruket foreslår 
utvalget fl ere tiltak som berører skognæringen. Forsla-
gene bør ikke følges opp.

Ved å misbruke både naturindeksen og rødlistene ska-
per utredningen inntrykk av at det står dårlig til med det 
biologiske mangfoldet i skog, noe styret mener det ikke 
er grunnlag for. Utredningen preges likedan av tenden-
siøs kildebruk når det gjelder problemstillinger knyttet 
til skogens rolle i klimasammenheng. Resultatet er at 
det skapes inntrykk av at det er best for klimaet å la 
skogen stå.

Utvalget har sett bort fra at FNs klimapanel har konklu-
dert med at skogen gir størst klimagevinst dersom en 
gjennom bærekraftig skogforvaltning opprettholder el-
ler øker karboninnholdet i skogen, samtidig som skogen 
leverer tilstrekkelig mengder tømmer og energivarer. 
Utredningen ser også helt bort fra bl.a. den kunnskapen 
internasjonalt anerkjente klimaforskere ved NTNU og 
CICERO har fått fram de seinere årene. Også relevante 
utredninger fra miljøstiftelsen ZERO er oversett av ek-
spertutvalget.

Hogst i sikringssoner
I løpet av året har styret blitt kjent med at fl ere andelsei-
ere har hatt uheldige erfaringer med hogst på deres 
eiendom i forbindelse med utvidelse av sikringssoner 
langs jernbanelinjer og i kraftgater. Styret er bekymret 
for at grunneiernes interesser ikke i tilstrekkelig grad 
ivaretas i slike sammenhenger. For å redusere faren for 
unødvendige skader og påfølgende verditap for grunn-
eier, er det nødvendig med god kommunikasjon mellom 
grunneier og utførende entreprenør innleid av Jernba-
neverkets eller nettselskapets underleverandør. Det er 
også helt avgjørende at innleide entreprenører følger 
oppsatte prosedyrer og instrukser.

Trebru mellom to skogfylker
Utbyggingen av E6 gjør at det nå planlegges ny fi re-
felts bru over Mjøsa. Landets to ledende skogfylker bør 
bindes sammen av ei trebru. Teknologiske utfordringer 

bør løses slik at brua bygges i fornybart og klimavenn-
lig råstoff, og blir et byggverk med sterk signaleffekt. 
Styret er derfor glad for at Statens vegvesen i 2013 fi kk 
i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utrede mulig-
heten for å bygge ny Mjøsbru i tre.

Framtidig skogbruksplanlegging
En arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepar-
tementet la våren 2013 fram en utredning om framtidig 
skogbruksplanlegging i Norge. Utredningen hadde for-
slag om å gjennomføre skogbruksplanlegging som en 
offentlig anskaffelse med «standardisert etablering av 
skogressursdata på områdenivå». Dette mener Mjøsen 
Skog ikke vil ivareta de kravene til skogbruksplanlegging 
som bør ligge til grunn.

Det vil være et tilbakeskritt å gå bort fra dagens mo-
dell for skogbruksplanlegging i skogstrøkene. I stedet 
for å innføre en minimumsløsning som skal gjelde hele 
landet, er det riktig å beholde dagens modell der den 
fungerer i dag, mens den nye foreslåtte modellen kan 
være aktuell i andre deler av landet. Dette synspunktet 
har Landbruks- og matdepartementet også konkludert 
med etter at de har mottatt alle høringssvarene. Det ser 
også ut til at oppdaterte miljødata blir sentralisert i en 
nasjonal database hos Skog og Landskap.

Organisasjon og eiere

Norges Skogeierforbund 100 år
Som del av Norgeshistoriens største skogdag arrangerte 
Mjøsen Skog åpen skogdag lørdag 24. august for å mar-
kere at Norges Skogeierforbund var 100 år i 2013. Over 
hele landet arrangerte skogeiersamvirket skogdag den-
ne dagen. Omkring 400 personer fant veien til skogda-
gen på Bakke gård i Lillehammer. Aktiviteter og opplegg 
var spesielt rettet mot barn og unge. I alt 25 ansatte 
avviklet skogdagen sammen med styret.

Opptakene til fi lmen «Moderne skogbruk – Høytekno-
logi i alle ledd», som ble produsert av NRK Aktivum i 
anledning Skogeierforbundets 100-årsjubileum i 2013, 
er tatt i Mjøsen Skogs område. Filmen viser hvordan hele 
skogsektorens verdikjede har blitt digitalisert.

Samarbeid via medlemsområder
Arbeidsformen med samarbeid i lokalorganisasjonen 
gjennom sju medlemsområder ble videreført i 2013. De 
næringspolitiske satsingsområdene for lokalorganisa-
sjonens arbeid har vært «Økt skogbrukskompetanse i 
kommunal forvaltning og kommunestyre» og «Veier», 
mens de faglige satsingsområdene har vært «Ungskog-
pleie» og «Skogsbilveier».

En undersøkelse blant tillitsvalgte og allmenninger 
høsten 2013 viste at koordineringen gjennom med-
lemsområder mange steder har økt det faglige tilbudet 
til andelseierne betydelig. De næringspolitiske sat-
singsområdene har derimot blitt fulgt opp i liten grad. 
Styret vedtok å videreføre dagens arbeidsform i lokal-
organisasjonen i 2014. Mens det næringspolitiske sat-
singsområdet blir «Skogbruk og hjortevilt», blir faglige 
satsingsområder «Hogst til rett tid», «Ungskogpleie», 
«Skogsbilveier» og «Verve nye andelseiere».
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Andelseiermøter
Mjøsen Skog holdt informasjonsmøte for andelseierne i 
hvert medlemsområde i november 2013. På møtene ori-
enterte styret om aktuelle saker, mens den administra-
tive ledelsen fortalte om hvordan Mjøsen Skog arbeider 
for å sikre pris og avsetning for våre andelseiere. Styret 
er glad for det gode frammøtet og de mange konstruk-
tive innspillene som kom fra deltakerne under møtene.

Samvirke som plattform
Samvirke som organisasjonsmodell ble berørt på an-
delseiermøtene i kjølvannet av endringene som skjer i 
markedet for tiden. Styret har merket seg den entydige 
støtten fra andelseiermøtene til at samvirke fortsatt 
skal være basisen for virksomheten til Mjøsen Skog. 
Dette er helt i samsvar med styrets syn. Mjøsen Skogs 
oppdrag er å skape størst mulig verdi av skogsråstoffet 
på skogeiers hånd.

Planene om å etablere SKOG Norge til erstatning for 
Norges Skogeierforbund gjør at den nasjonale over-
bygningen for skogsamvirket blir endret. Styret har som 
ledd i strategiprosessen i Skogeierforbundet gitt ut-
trykk for at sentralleddet prinsipielt sett bør inngå som 
ledd i et føderativt samvirke, der makt avgis oppover på 
bestemte områder, og der sentralleddet fungerer som 
verktøy for de tilsluttede skogsamvirker, spesielt i næ-
ringspolitiske saker.

Nye andelseierfordeler
Styret har vedtatt at Mjøsen Skog innfører nye andelsei-
erfordeler i tømmeromsetningen med virkning fra 1. ja-
nuar 2014. Fra 2013 har andelseiere i Mjøsen Skog også 
fått mulighet til å ta del i Agrol-avtalen – landbrukssam-
virkets eget fordelsprogram. Avtalen gir rabatt på en 
rekke produkter.

Industrielt eierskap

Moelven Industrier
I begynnelsen av juni kom Statskog med tilbud om in-
vestering i Moelven Industrier ASA gjennom kjøp av 
eierposter fra Viken Skog og AT Skog kombinert med 
en rettet emisjon som til sammen ville gi Statskog en 
eierandel på 34 prosent. Tilbudet var imidlertid langt fra 
godt nok til å bli akseptert av dagens eiere.

Styret beklager at transaksjonen ikke lot seg realisere, 
fordi vi mener det er rett at Statskog som en betyde-
lig skogeier deltar aktivt med eierengasjement i norsk 
skogindustri, og fordi transaksjonen samtidig kunne mu-
liggjøre andre viktige investeringer i norsk skogbasert 
industri. Vi mener at Statskog med sine ressurser og sin 
kompetanse gjennom et eierengasjement kan gi verdi-
fulle bidrag til videreutvikling av Moelven Industrier som 
et viktig selskap og en motor innen tremekanisk sektor 
i Norge.

Oplandske Bioenergi
Oplandske Bioenergi har fortsatt veksten i sin biovarme-
produksjon og har nå 18 anlegg i drift. Selskapet regner 
med å levere 38 GWh i 2014. I løpet av året ble det teg-
net avtale om utbygging av nye anlegg i Lom og i Aur-

skog Høland. Det ble også inngått avtale med Akershus 
Energi Varme om å overta deres anlegg på Eidsvoll.

Norske Skog
Norske Skog har fortsatt sin omstrukturering med salg 
av forretningsenheter, og virksomheten er konsentrert 
om fabrikkene i Australasia og Europa.

Konsernet stanset en av de tre maskinene ved fabrikken 
på Skogn i juni, men driften kom i gang igjen i august 
som følge av bedrede markedsforhold. Selskapet arbei-
der fortsatt med tiltak for å møte store forfall på sin obli-
gasjonsgjeld i årene som kommer.

Kursen på Norske Skog falt utover i første halvår, men 
bedre markedsbalanse og svakere norsk krone bidro til 
at kursen gikk opp ut over høsten. Selskapet har ikke be-
talt utbytte siden 2007. Mjøsen Skog solgte ut sin gjen-
værende aksjeportefølje i selskapet i slutten av 2013.

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 Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet på Ås og Høyskolen i Hed-
mark avd. Evenstad.

Likestilling
Etter valgene i 2013 er kvinneandelen i skogeierlage-
nes styrer på 23 prosent. Mjøsen Skog har i mange år 
arbeidet målrettet for å øke kvinneandelen på alle plan. 
Dette inngår nå som en naturlig del av virksomheten i 
organisasjonen. Styret understreker at det fortsatt er 
behov for å ha fokus på dette på alle nivåer.

I Mjøsen Skogs styre er kvinneandelen 40 prosent blant 
de eiervalgte og 50 prosent blant de ansattevalgte. 
Mjøsen Skogs valgkomité har en kvinneandel på snaut 
17 prosent. Kvinneandelen blant de ansatte i bedriften 
er på 19 prosent, hvorav over halvparten har skogfaglig 
bakgrunn. Mjøsen Skogs ledergruppe har en kvinnean-
del på 33 prosent.

Medarbeidere
Antall fast ansatte i selskapet ved utgangen av 2013 
var 52 funksjonærer og 2 skogsarbeidere. Totalt ble det 
utført 48 årsverk i Mjøsen Skog i 2013. Sykefraværet 
blant funksjonærene har økt fra 2,4 prosent i 2012 til 
3,1 prosent i 2013 som følge av langtidssykmeldinger. 
Blant skogsarbeiderne var det ikke sykefravær i 2013, 
mot 10,1 prosent i 2012. Styret anser sykefraværspro-
senten som lav.

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.

Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften for å være godt.
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Økonomisk resultat
Mjøsen Skog hadde i 2013 en totalomsetning på 
499 mill. kr.

Driftsresultatet endte på 3,3 mill. kr. Bonusutbetalinger 
på tømmer fi nansiert over driften beløper seg til 6 mill. 
kr. Driftsresultatet er i tråd med budsjett og er etter sty-
rets vurdering tilfredsstillende.

Finansresultatet endte på 1,7 mill. kr. Aksjene i AS Gud-
brandsdølen og Norske Skogindustrier ble solgt i 2013.
Årsresultatet ble etter dette 4,95 mill. kr før skatt.

Bokført egenkapital ved årets slutt var 214,2 mill. kr. 
Egenkapitalprosenten ved utgangen av året var 67,5 
mot 64,4 ved utgangen av 2012. Andelskapitalen var 
på 59,5 mill. kr, som utgjør 27,8 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 andelska-
pitalen for 2013 på 3 prosent på ordinære andeler og 4 
prosent på tilleggsandeler og fremmer følgende forslag 
til disponering av årets resultat:

1000 kr

Forrentning på innskutt egenkapital kr 1.931

Overført opptjent egenkapital Kr 2.299

Sum disponert Kr 4.230

Framtidsutsikter
Styret forventer at tømmeromsetningen gjennom Mjø-
sen Skog i 2014 vil ligge på minst samme nivå som fore-
gående år. En betydelig økning av sagtømmerprisene 
fra høsten 2013 og videre inn i 2014 øker hogstinteres-

sen, mens en lav massevirkepris virker i motsatt retning. 
God avsetning og et trelastmarked i oppgang gjør at sty-
ret forventer at aktiviteten i verdikjeden opprettholdes 
minst på samme nivå som i 2013. Styret forventer at 
Mjøsen Skog har full avsetning for det virke andelsei-
erne ønsker å selge i 2014.

Det forventes fortsatt bedring i prisene for trelast inn i 
2014. Produsentlagrene er fortsatt på lave nivåer, mens 
etterspørselen ser ut til å ta seg forsiktig opp.

Svakt stigende avispapirpriser, høyere priser på nordisk 
langfi bret cellulose og høyere priser på emballasje gir 
utsikter til en noe bedre resultatutvikling innen nordisk 
treforedling.

Både norske og svenske kroner er samtidig på et gun-
stigere nivå målt mot viktige eksportvalutaer som euro, 
britiske pund og amerikanske dollar enn de har vært på 
lenge. Dette styrker den eksportrettede delen av skan-
dinavisk skogindustri.

Med de endringer som har skjedd i rammebetingelsene 
for skogbasert biobrensel gjennom bortfall av energi-
fl isordningen forventer styret et lavere volum i omset-
ningen av skogsfl is.

Økende konkurranse i tømmeromsetningen – også mel-
lom andelslagene – skjer samtidig som Norges Skogei-
erforbund har startet en prosess for å endre skogsam-
virkets sentralledd. Styret mener det er riktig å styrke 
verdikjedens samlede slagkraft på det næringspolitiske 
området og generelt i samfunnsdebatten. Styret mener 
likevel det er avgjørende at dette skjer på en måte som 
ikke svekker arbeidet for å ivareta de spesifi kke skogei-
erinteressene. Det er også helt vesentlig å fi nne løsnin-
ger som virker samlende på skogeiersiden, og som byg-
ger på det oppdrag og det formål skogeierandelslagene 
har som samvirkeforetak.

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 I alt 25 ansatte avviklet jubileumsskogdag for Norges Skogeierforbund på Lillehammer sammen med  styret. FOTO: PER FINEID

2 Mange skogsbilveier har grodd ned, og kantrydding må til. FOTO: ANNE MÆHLUM

3 Adm. dir. Erik A. Dahl har presentert Mjøsen Skogs næringspolitiske synspunkter under en rekke møter, konferanser og skogbefaringer med politikere og 
næringsliv det siste året. FOTO: BERIT SANNESS

4 I Ringsaker startet Mjøsen Skog i 2013 et pilotprosjekt der aktive skogeiere bidrar til å motivere andre skogeiere til økt ungskogpleieaktivitet. Styremedlem 
Helge Hvoslef (tv) og styreleder Helge Groseth i Ringsaker Skogeierlag deltar som aktive skogeiere i prosjektet. FOTO: ANNE MÆHLUM

5 I 2013 ble 660 000 m³ drevet av Mjøsen Skogs driftsapparat. Bildet er fra Østre Toten. FOTO: GEIR KORSVOLD
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Driftsinntekter Note 2013 2012  

Salg av varer og tjenester  497 508 541 105

Annen driftsinntekt  1 522 1 479

Sum driftsinntekter 10,15 499 030 542 584

Driftskostnader    

Forbruk av varer og tjenester 15 439 508 480 129

Leverandørbonuser  6 035 7 329

Lønnskostnad 11 31 942 30 455

Avskrivning 2 1 169 1 350

Annen driftskostnad 11,15 17 109 17 115

Sum driftskostnader  495 763 536 379

Driftsresultat  3 267 6 206

Finansinntekter og fi nanskostnader    

Inntekt på investering i datterselskap  212 500

Annen renteinntekt  1 524 1 470

Netto resultat ved salg av aksjer  2 099 0

Aksjeutbytte 3 50 175

Verdiendring fi nansielle omløpsmidler  0 -1 557

Rentekostnad  -2 200 -2 399

Netto fi nansinntekt      1 685    -1 811

Ordinært resultat før skattekostnad  4 952 4 395

Skattekostnad på ordinært resultat  14 722 680

Årsresultat 9 4 230 3 715

    

    

Overføringer og disponeringer    

Avsatt forrentning på andelskapital 9 1 931 2 679

Overføringer annen egenkapital 9 2 299  1 036 

Sum disponert  4 230 3 715

RESULTATREGNSKAPRegnskap
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Anleggsmidler Note 2013 2012  

Varige driftsmidler     

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 12 593 12 527

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 2 2 549 2 290

Anlegg under utførelse  481 383

Sum varige driftsmidler  15 623 15 200

Finansielle anleggsmidler    

Investeringer i datterselskap 3 500 500

Pensjonsmidler 5 3 020 2 992

Investeringer i aksjer og andeler 3, 13 190 809 190 893

Andre langsiktige fordringer 4 3 663 3 099

Sum fi nansielle anleggsmidler  197 992 197 484

Sum anleggsmidler  213 615 212 684

Omløpsmidler    

Varer 6 20 825 15 567

Fordringer    

Kundefordringer  49 171 58 814

Andre fordringer 3,7 18 173 11 408

Sum fordringer  67 344 70 222

Investeringer    

Markedsbaserte aksjer og aksjefond 3 12 468 20 247

Bankinnskudd, kontanter og lignende 8 3 361 10 790

Sum omløpsmidler  103 998 116 826

Sum eiendeler  317 613 329 510

BALANSE PR. 31. DESEMBER
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Egenkapital Note 2013 2012  

Innskutt egenkapital     

Innskutt annen egenkapital 9 59 517 59 677 

Opptjent egenkapital 

Opptjent egenkapital 9 154 715 152 415 

Sum egenkapital  214 232 212 092 

Gjeld     

Avsetninger for forpliktelser    

Pensjonsforpliktelser 5 1 968 1 743 

Annen langsiktig gjeld    

Gjeld til kredittinstitusjoner 13 45 000 45 000 

Kortsiktig gjeld    

Gjeld til kredittinstitusjoner 13 47 128 

Leverandørgjeld  30 919 42 035 

Betalbar skatt 14 452 680 

Skyldige offentlige avgifter  5 698 7 627 

Annen kortsiktig gjeld  17 367 17 526 

Forrentning på andelskapital 9 1 930 2 679 

Sum kortsiktig gjeld  56 413 70 675 

Sum gjeld  103 381 117 418 

Sum egenkapital og gjeld  317 613 329 510 

GJELD OG EGENKAPITAL

31. desember 2013
Lillehammer, 30. januar 2014

 Marit Olive Lindstad Terje Uggen Asbjørn Bjørnstad
              styrets leder nestleder styremedlem

 Torun Heringstad   Ole Randin Klokkerengen
 styremedlem  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 for-
bigående 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 biovirke er verdsatt til laveste av anskaf-
felseskost og virkelig verdi mens tømmer er verdsatt til 
anskaffelseskost. Egenproduserte varer verdsettes til 
tilvirkningskost.

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

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader
Andelslaget har inngått avtale med et livsforsikrings-
selskap om å sikre pensjonsrettighetene for sine ansatte.
Årets netto endring i pensjonsforpliktelser er inkludert i 
posten lønnskostnad. Netto pensjonsforpliktelser / pens-
jonsmidler 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 leveringstid-
spunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både 
periodens betalbare skatt av skattepliktig resultat, form-
uesskatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er bereg-
net med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller 
som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemes-
sige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring 
ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skat-
tereduserende midlertidige forskjeller som reverserer 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 2013 2012

Kostpris 1.1.13 10 684 3 150 13 920 27 754 26 093

Tilgang 2013  208 1 286 1 494 1 661

Avgang/utrangering 2013     

Totale avskrivninger og nedskrivninger  1 449 12 657 14 106 12 937

Bokført verdi 31.12.13 10 684 1 909 2 549 15 142 14 817

Avskrivninger 2013  142 1 027  1 169 1 350

Økonomisk levetid  20-25 år 3-4 år  
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NOTE 3 - AKSJER OG ANDELER
   Eierandel Andel av EK Bokført verdi
   31.12.13 31.12.13 31.12.13

Moelven Industrier ASA   11,75 % 178 394 173 884

Transportfellesskapet Østlandet AS   25,00 %  125

Oplandske Bioenergi AS   36,05 %  15 605

Lena Fjernvarme AS   13,00 %  842

Øvrige aksjer     353

Sum fi nansielle anleggsmidler     190 809

Markedsbaserte aksjer, fond og obligasjoner     12 468

   

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 31.12.2013 er ført opp på aksjeposten. 
Utbetalt utbytte i 2013 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 følgende 
egenkapital og resultat for 2013:

Egenkapital 1.1.13 4 691

Årets resultat 187

Avgitt konsernbidrag -153

Egenkapital 31.12.13 4 725

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

Andelslaget har en kortsiktig fordring på 915 på datter-
selskapet pr. 31.12.13.

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

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

 2013 2012

Lån til ansatte 1 968 1 349

Andre langsiktige fordringer
(anleggsmidler) 1 695 1 750

Sum 3 663 3 099

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 
avviklingen ble regnskapsført i 2010. 
Den usikre forpliktelsen i regnskapet ved utgangen av 
2013 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 
innebærer rett til førtidspensjon fra fylte 62 - 67 år, med 
betingelser tilsvarende den generelle pensjonsordningen, 
66 % av lønn ved fylte 62 år.

Skogeierandelslagets pensjonsforpliktelser og pensjons-
midler er aktuarmessig beregnet pr. 31.12.13. Følgende 
økonomiske forutsetninger er lagt til grunn ved bereg-
ningen: Avkastning på pensjonsmidler: 4,4 %, diskonter-
ingsrente: 4,1 %, årlig lønnsvekst: 3,75 % årlig økning 
i folketrygdens grunnbeløp: 3,5 %, årlig regulering av 
pensjoner: 0,6 %.
                                                                   Note forts. neste side.

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

Innskutt egenkapital 1.1.13 59 677

Årets endring i egenkapital 

Innbetalt andelsinnskudd 579

Oppsagte andelsinnskudd -739

Innskutt egenkapital 31.12.13 59 517

Opptjent egenkapital 1.1.13 152 415

Årets resultat 4 229

Avsatt forrentning på andelskapital 2013 -1 930

Opptjent egenkapital 31.12.13 154 715 

Sum egenkapital 31.12.13 214 232

Ved omdanning til andelslag 01.01.06 ble 20 % av skogei-
erlagenes grunnfond i Mjøsen Skogeierforening individua-
lisert og tildelt medlemmene som andelskapital i Mjøsen 
Skog BA.

Andelene ble tildelt ut fra bonitetsfordelt produktivt skoga-
real og verdi av tømmerleveranser i perioden 1992-2005.

Ved inngangen av 2013 manglet 5 405 på at sum obli-
gatorisk andelsinnskudd skulle være fullt innbetalt, mens 
verdien av tildelte tilleggsandeler som bare gir rett til for-
rentning utgjorde 14 606.

De samme tallene ved utgangen av året var henholdsvis 
5 192 og 14 433. 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:

 2013  2012

Tømmer og skogtjenester 452 935 494 030

Bioenergi 24 582 22 982

Skogbruksplaner 17 086 21 163

Service og abonnement 2 905 2 930

Andre inntekter 1 522 1 479

Sum 499 030 542 584

Ut over driftsinntektene har andelslaget mottatt offentlige 
tilskudd med 1 067 som er bokført som kostnadsreduksjon 
relatert til enkeltprosjekter. 

Beregningen viser: Pensjons
 midler   Usikrede Sum

Estimerte pensjonsforpliktelser 13 448 2 557 16 005

Ikke resultatført estimatavvik -2 106 -782 -2 888

Estimerte pensjonsmidler 14 362 0 14 362

Pensjonsmidler -3 020  - 3 020

AFP forpliktelse gammel ordning  193 193

Pensjonsforpliktelse  1 968 1 968

 Sikrede Usikrede Sum

Nåverdi av årets 
pensjonsopptjening 0 80 80

Rentekostnad av 
pensjonsforpliktelsen 523 79 602

Avkastning på pensjonsmidler -578 0 -578

Periodisert arbeidsgiveravgift 0 22 22

Estimatavvik 0 122 122

Administrasjonskostnader 27 0 27

Netto pensjonskostnad -28 303 275

NOTE 6 - VARER
 2013 2012

Tømmer 3 175 2 034

Energivirke – råvarer 15 601 12 016

Energivirke – egentilvirket 2 049 1 517

Sum 20 825 15 567

Varelageret består av tømmer og energivirke.

NOTE 7 - ANDRE FORDRINGER

Inntektsført på igangværende prosjekter 
i avdeling for Areal og Ressurser 12 830

Direkte kostnader knyttet til opptjent inntekt 10 724

Dekningsbidrag på igangværende prosjekter 2 106

Opptjente ikke fakturerte inntekter på 
igangværende prosjekter inkludert i 
kundefordringer 6 365

Mellomværende datterselskap 915

Andre fordringer 10 893

Sum andre fordringer 18 173

NOTE 8 - KASSE/BANK/POSTGIRO

I denne posten er bankkonto sperret for skattetrekk
inkludert med 1 363.

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

 2013 2012

Lønn 25 532 24 993

Folketrygdavgift 3 947 3 744

Pensjonskostnader 2 154 1 687

Andre ytelser 309 31

Sum 31 942 30 455

Det gjennomsnittlige antallet ansatte i regnskapsåret har 
vært 50 funksjonærer og 2 skogsarbeidere.

Ytelser til ledende Adm.   Andre 
personer  direktør Styret tillitsvalgte

Lønn 967 424 491

Pensjonskostnader 381 - -

Andre ytelser 11 - -

Revisor
Kostnadsført godtgjørelse for revisjon av Mjøsen Skog SAs 
regnskap i 2013 utgjør 193. 
For annen bistand er det kostnadsført 13, 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 45 000 og kassekreditt med 
limit 15 000, effektiv 47, 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: 2013

For mye avsatt betalbar skatt i 2012 0

Formuesskatt 0,3 % av nettoformue 722

Sum skattekostnad 722

Beregning av årets skattegrunnlag: 

Resultat før skattekostnad 4 951

Permanente forskjeller -2 484

Mottatt konsernbidrag 212

Endring i midlertidige forskjeller -475

Årets skattegrunnlag 2 204

Betalbar skatt i balansen består av avsatt formuesskatt på 
722 og skattefunnfordring på 270.

Oversikt over midlertidige forskjeller:
 2013 2012

Fordringer -158 -185

Varer 0 0

Anleggsmidler -1 344 -1 680

Pensjoner 1 052 1 248

Regnskapmessig avsetning 0 -307

Fremførbart underskudd -54 157 -56 361

Fremførbar godtgjørelse på utbytte 0 -7 105

Sum midlertidige forskjeller -54 607 -64 390

Grunnlag for formuesskatt:

Fast eiendom 9 026 9 026

Driftsmidler 3 182 3 230

Varebeholdning 20 825 15 567

Fordringer 71 007 73 321

Bankinnskudd og kontanter 3 361 10 790

Ligningsverdi av verdipapir 231 998 227 182

Gjeld -98 739 -112 306

Nettoformue 240 658 226 810

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:

 2013  2012

Ansatte 1 213 1 498

Styret 1 278 3 788

Øvrige andelseiere 366 787 402 863

Datterselskap – leie av lokaler 643 633 

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

   2013 2012

  Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

  Resultat før skattekostnad 4 951 4 395 - 

  Periodens betalte skatter -680 -684

 -/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler -2 099 0

 + Ordinære avskrivninger 1 169 1 350

 + Nedskrivning av aksjer 0 1 557

 +/- Endring i varelager -5 258 -8 906

 +/- Endring i kundefordringer 9 643 879

 +/- Endring i leverandørgjeld -11 116 -1 974

 +/- Forskjell mellom kostn.ført pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn. 196 369

 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter -9 686 2 216

 = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -12 880 -799

  Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

 + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler  0 0

 - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -1 592 1 729

 + Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler 10 202 0

 - Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler -240 -3 829

 = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 8 370 - 5 558

  Kontantstømmer fra fi nansieringsaktiviter

 + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 10 000

 +/- Netto endring i kassekreditt -81 -444

 + Innbetaling av egenkapital 579 773

 - Tilbakebetaling av egenkapital -739 -928

 - Utbetaling av avkastning på andelskapital -2 678 -2 543

 = Netto kontantstrøm fra fi nansieringsaktiviteter -2 919 6 858

 +/- Effekt av valutakursendringer på kontanter ogkontantekvivalenter 0 0

 = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -7 430 501

 + Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter vedperiodens begynnelse 10 790 10 289

 = Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter vedperiodens slutt 3 361 10 790
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Revisjon og kontrollkomité

www.mjosen.no
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Miljørapport 2013

Miljøpolitikk
Mjøsen Skogs miljøpolitikk er sentral i virksomhetens 
arbeid knyttet til miljø. Miljøpolitikken har rutinemessig 
vært behandlet av ledelsen i 2013. Denne kan leses på 
vår hjemmeside: www.mjosen.no

Nøkkelbiotopregistrering

I alle kommuner i Mjøsen Skogs geografi  er det gitt til-
bud om nøkkelbiotopregistrering. Det er gjennomført 
registrering på drøyt 4,2 mill. dekar produktiv skog. På 
dette arealet er det avsatt snaut 90 000 dekar som nøk-
kelbiotoper. I gjennomsnitt utgjør hver nøkkelbiotop et 
areal på vel 15 dekar.

I 2013 er det ferdigstilt nye skogbruksplaner i Ringebu 
kommune. I denne sammenheng er det gjort en kvali-
tetssikring av tidligere miljøregistreringer. Miljøopplys-
ninger knyttet til blant annet bekkekløfter har medført 
at det er avsatt nye arealer som nøkkelbiotoper også i 
Ringebu.

Mjøsen Skog har siden kravet om å kartlegge og iva-
reta viktige livsmiljøer i skog ble innført, vært opptatt 
av at skogeiere som blir hardt belastet skal ha rimelig 
kompensasjon. En ser i dag at «frivillig vern»-ordningen 
(naturreservat) er blitt en velfungerende erstatnings-
ordning for områder med større sammenhengende mil-
jøverdier. I tillegg gir kommunal tilskuddsordning gjen-
nom Nærings- og miljøtiltak i skog (NMSK) mulighet for 
delvis kompensasjon for enkeltbiotoper med store tøm-
merverdier.

Styret har i 2013 gjort presiseringer i Mjøsen Skogs 
egen kompensasjonsordning for nøkkelbiotoper (BVO-
areal). Ordningen gjelder for andelseiere i Mjøsen Skog. 
Det forutsettes at Mjøsen Skogs tilskudd binder arealet 
urørt i 10 år. Ordningen gjelder første 10-årsperiode et-
ter at arealet er bestemt avsatt til nøkkelbiotop. Les mer 
på www.mjosen.no 

Frivillig vern
En økning i bevilgninger over statsbudsjettene de siste 
par årene har forbedret langsiktigheten, og det ser ut til 
at man har mulighet til at arbeidet med frivillig vern kan 
holdes på et jevnt høyere nivå i kommende år. I 2013 er 
det fattet vernevedtak for fl ere skogreservater i Mjøsen 
Skogs geografi . Mjøsen Skog bistår grunneiere i fl ere på-
gående prosesser med frivillig vern.

Erstatningsarbeid
Mjøsen Skog har i løpet av 2013 bistått som skogsak-
kyndig i «etterslepssaker» for nasjonalparker og land-

skapsvernområder. I noen områder er erstatninger ferdig 
framforhandlet og enighet er oppnådd. I andre områder 
er prosessen underveis. For å skaffe grunnlag for erstat-
ningsarbeidet er det gjort feltbefaringer og samlet inn 
skogdata i store områder i løpet av året. Mjøsen Skog har 
utført og levert skogregistreringer i Langsua nasjonal-
park med tilhørende naturreservater og landskapsvern-
områder i 2013, slik at man får et grunnlag til å jobbe 
med erstatninger i disse områdene. Det forventes at til-
bud om skogerstatning for disse områdene vil foreligge 
i løpet av 2014.

Kartløsningen Allma
Nøkkelbiotoper er lagt inn i den webbaserte kartløsnin-
gen Allma. I tillegg er det koblinger mot eksterne miljø-
databaser for naturtyper, rødlistearter og kulturminner. 
Mjøsen Skog har pr i dag om lag 830 skogeiere som 
abonnerer på Allma-løsningen.

Det vil framover bli gjort betydelige investeringer i opp-
gradering av Allma. Målet er å tilby et enda bedre verk-
tøy for forvaltning av skogressursene og miljøverdier. 
Stabile og gode tjenester for eksterne miljødata er ett 
av fl ere verktøy som søkes forbedret.

Med kartløsningen Allma har vi en god plattform for å 
kartfeste miljøinformasjon. Allma-løsningene leverer 
geo-refererte kartfi ler med bestandsdata, nøkkelbioto-
per og ekstern miljødata til bruk i hogstmaskin. I tillegg 
kan kartløsningen brukes i mobile enheter som smart-
telefon og nettbrett.

Informasjon og opplæring
I juni måned ble det gjennomført skogdager for entre-
prenører med fokus på tilbakemeldinger fra gjennom-
førte revisjoner. Det er gjennomført to kurs i Norsk PEFC 
Skogstandard. Entreprenører og skogeiere deltok. I til-
legg har Mjøsen Skog bistått i kurs for elever og agrono-
mer på Valle vdg. skole.

Revisjon av Norsk PEFC Skogstandard
I løpet året er prosessen med revisjon av Norsk PEFC 
Skogstandard påbegynt. Ny revidert standard skal være 
godkjent og implementert i 2015. Standarden ble sist 
revidert i 2006. Andelslaget er involvert i arbeidet gjen-
nom Skogeierforbundets rolle i prosessen og er også 
representert i PEFC Norges arbeidskomité.

FSC™ -sertifi sering
Ordningen tilbys som et frivillig tillegg til PEFC-sertifi se-
ringen. Ved utgangen av 2013 var 19 eiendommer (1,5 
mill. dekar) tilknyttet Mjøsen Skogs FSC™ sertifi sering. 
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Orbicon, som sertifi serer under Soil Association Wood-
mark, gjennomførte i oktober revisjon av vårt sertifi kat 
knyttet til skogbehandling (Forest Management) og ser-
tifi katet angående sporbarhet (Chain of Custody). Under 
revisjonen ble 7 gruppemedlemmer besøkt. Revisjons-
rapportene viser i alt 9 avvik.

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-
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.

Årets driftskontroller har hatt spesiell fokus på terreng-
transport og kjøreskader, samt kantsoner mot myr og 
vannløp. I alt 50 drifter er revidert. Med fokus på kjøre-
skader er det primært revidert drifter som er gjennom-
ført på barmark. I alt 8 drifter har fått ikke-godkjent på 
sjekkpunktet kjøreskader på grunn av manglende hen-
syn eller utbedring. 1 av disse har i tillegg fått avvik på 
grunn av valgt årstid og valg av kjøretrase. 9 av kontroll-
driftene har bestått av hogst inntil eller skjøtselstiltak i 
nøkkelbiotop. 8 av disse har fått godkjent, mens 1 drift 
blir avviksbehandlet. Avviket er knyttet til mangelfullt 

forarbeid, og biotopen er ikke vesentlig berørt.
Ellers viser kontrollene fortsatt mangler knyttet til Mil-
jørapport og driftskart. Resultatene etter årets drifts-
kontroller ligger tilgjengelig på www.mjosen.no under 
fanen «Miljø».

Periodisk revisjon fra Det Norske Veritas ble gjennom-
ført siste uka i mai. Det ble gitt 8 miljørelaterte avvik 
(kategori 2). Rapport fra Det Norske Veritas er tilgjenge-
lig på www.mjosen.no under fanen «Miljø».

Miljøstatus – og utfordringer
Det Norske Veritas ga også i år Mjøsen Skog gode og 
beskrivende tilbakemeldinger. Av positive indikasjoner 
kan følgende nevnes; «Vel etablert systematikk for opp-
følging og evaluering av entreprenører», «Stikkprøve 
kontroller utført med godt samsvar mellom krav og tolk-
ning». Samtidig påpeker revisjonsrapporten områder 
som kan forbedres.

Ett viktig fokusområde vil fortsatt være ivaretakelse av 
nøkkelbiotoper. Ved nye områdetakster vil kvalitetssik-
ring av tidligere registreringer være en viktig oppgave. 
Videre ser en at fokuset knyttet til sporskader og vann-
beskyttelse fortsatt er viktig. I tillegg er dokumentasjon 
og gjenbruk av innsamlede geografi ske data et område 
det arbeides med å videreutvikle og forbedre. Tydelig-
gjøring av skogbrukets miljøarbeid for omverden er vik-
tig for næringen.
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1 Soppen gullgaffel titter fram fra skogbunnen. 
 FOTO: ANNE MÆHLUM

2 I skogbehandlingen skal kantsoner til myr, vann og 
vassdrag, og kulturlandskap bevares og videre-
utvikles. Kantsonene har en rekke viktige øko-

 logiske funksjoner og tjener fl ere formål knyttet til 
biomangfold, vannkvalitet, landskap og friluftsliv. 
FOTO: ANNE MÆHLUM

3 Huldrestry (Usnea longissima) er en epifyttisk 
hengelav kategorisert som sterkt truet på Rødlista. 
FOTO: ANDREAS HOLEN

Huldrestryprosjektet fra 
2005-2007 er fulgt opp i 
2012-2013 for å under-
søke effekter av hogst på 
huldrestry. Resultatene viser 
at arten har hatt en positiv 
utvikling i fl ere felt med 
forsøkshogster. Mjøsen Skog 
har gjennomført prosjektet i 
samarbeid med Norsk insti-
tutt for skog og landskap.
Bildet er tatt under en 
skogdag i november der 
involverte skogeiere, 
entreprenører, landbrukskon-
toret og Fylkesmannen var 
invitert for å bli kjent med 
resultatene fra huldrestry-
prosjektet. F.v. biolog Erlend 
Rolstad, tidligere skogsjef 
i Mjøsen Skog Ole Vestad, 
seniorrådgiver Bernt Magne 
Eidahl, FM Oppland, og 
skogeier Bjørn Kristiansen. 
FOTO: ANDREAS HOLEN
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1 Det var stor oppslutning om de sju andelseiermøtene Mjøsen Skog 
 arrangerte i november. Bildet er fra møtet i Ringsaker. 
 FOTO: ANNE MÆHLUM

2 Skogsbilveiene er satt på dagsorden. Mobilisering av «sovende skogs-
bilveiforeninger» testes ut i Gjøvik-Toten. Her står medlemsområdets 
leder Elise Mæhlum sammen med Erik Gjerstadberget, som begynte 
som ny veiplanlegger i Oppland i desember. FOTO: BERIT SANNESS

3 Omkring 400 personer fant veien til jubileumsskogdagen som Mjøsen 
Skog arrangerte for Skogeierforbundet i august. FOTO: BERIT SANNESS

4 Even Mengshoel, Brøttum, hadde frasagt seg gjenvalg etter å ha vært 
styreleder siden 2002. Under årsmøtet i april ble Marit Olive Lindstad, 
Fåberg, valgt til ny styreleder i Mjøsen Skog. FOTO: BRYNJAR EIDSTUEN

5 Anders og Erle Flugsrud ønsket velkommen til jubileumsskogdag på 
Bakke gård i Lillehammer den 24. august sammen med kommunika-

 sjonsrådgiver Anne Mæhlum, som var ansvarlig for arrangementet. 
 FOTO: BERIT SANNESS

6 Samarbeidet gjennom medlemsområder øker mange steder det faglige 
tilbudet til andelseierne. Bildet er tatt under en vellykket skogkveld på 
Hunton i desember. FOTO: KETIL ENGEN
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Organisasjon

ADMINISTRASJON

Medarbeidere
Pr. 31.12.2013 er 52 personer fast ansatt i Mjøsen 
Skog SA.

Antall ansatte 2013 Ansatte Årsverk

Distriktstjenesten 24 22,0

Skogsarbeidere 2 1,5

Skogbruksplanleggere 12 11,4

Hovedkontor 14 13,1

SUM 52 48,0

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 31.12.13:

•  Norges Skogeierforbund
 Styremedlem: Marit Olive Lindstad
 Valgkomitémedlem: Terje Uggen

•  Moelven Industrier ASA
 Medlem i bedriftsforsamlingen: Marit Olive Lindstad

•  Lena Fjernvarme AS
 Styremedlem: Marit Olive Lindstad

•  Oplandske Bioenergi AS
 Styremedlem: Heidi Hemstad

•  Transportfellesskapet Østlandet AS
 Styremedlem: Erik A. Dahl

•  Norsk Virkesmåling
 Nestleder: Erik A. Dahl

•  CenBio (Bioenergy Innovation Centre)
 Styremedlem: Erik A. Dahl

•  Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig
 Medlem i representantskapet: Torun Heringstad

•  Skoglauget/Velg Skog
 Styreleder: Johannes Bergum

•  Utviklingsfondet for skogbruk
 Styremedlem: Berit Sanness

•  Innlandsutvalget oppnevnt av Landbruks- 
 og matdepartementet
 Medlem: Erik A. Dahl

•  Kontaktutvalget for skogbruket på fylkesplan
 Oppland: Marit Olive Lindstad, Johannes Bergum
 Hedmark: Johannes Bergum
 Akershus: Berit Sanness

•  Landbruksråd Innlandet
 Styremedlem: Torun Heringstad

•  Landbruksforum
 Hedmark: Berit Sanness
 Oppland: Marit Olive Lindstad

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

•  Faglig rådgivende utvalg for Reinheimen 
 Nasjonalpark
 Medlem: Torun Heringstad

•  Faglig rådgivende utvalg for Langsua Nasjonalpark
 Medlem: Torun Heringstad

•  AS Kirkegaten 70
 Styreleder: Marit Olive Lindstad
 Styremedlem: Erik A. Dahl
 Styremedlem: Laila Haugen Wik
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ÅRSMØTE
Representanter i årsmøtet 9. og 10. april 2013

Ordfører: Jostein Tromsnes

Valgkretser: Representanter:

Skjåk 

Langmorkje Terje Størseth

Fron Kjetil Harildstad

Øyer 

Toten 1 

Toten 2 

Toten 3 Rolf Børstad 

Toten 4 Knut Johan Hoel

Toten 5 

Eina 

Brøttum 

Ringsaker Mathias Neraasen

Veldre Terje Uggen

Furnes 

Pihl AS Per Fineid

Vang Johs. Wetten

Løiten  John Karlsen

Stange  Christen Engeloug

 Lars Holth

Romedal  Sigurd Hagen

 Rune Brenna

Eidsvoll Olaf Tufte

Styret i Mjøsen Skog SA: – se s. 28

Antall representanter som kunne møte i alt:

Fra styret    7

Fra skogeierlagene  45

Fra allmenningene/Pihl AS 15

I alt  67

Varaordfører: Anne-Lise Aass

Valgkretser: Representanter:

Lesja Martin Rønningen

Dovre Grete Skaug Torsteingard

Skjåk Torkjell Teigen

Lom Reidar Vestad

Vågå Erland Berge

Sel Bård Hagen

Heidal Tore Prestgard

Fron Hans M. Ulberg, Jon Olav Skurdal

Ringebu - Fåvang Kjell Kaurstad

Øyer - Tretten Astrid Simengård, 
 Johannes Mæhlum

Gausdal Ivar Amund Aulstad, 
 Knut Enger Olsen, Mette Berg

Fåberg Jon Grunde Roland, Anette 
 Hannestad, Bjørn Bredvold

Biri Iver Melby, Einar Stuve

Gjøvik Elise Mæhlum, Sigbjørn Haug, 
 Lars  Ligarden, Gunhild Skarkerud, 
 Even Gillerhaugen 

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

Vestre Toten Even Markestad, Odd Are 
 Frydenlund, Erik Grefsrud

Brøttum Asbjørn Bjørnstad, Jon Grande Dahl

Ringsaker Helge Groseth, Helge Hvoslef, 
 Ola Bratberg, Bjarte Holm

Furnes Astrid Stramrud-Torsæter

Vang Kristian P. Pandum

Løten Terje Torp

Stange Hans Ola H. Oustad, 
 Marianne Svenskerud

Feiring Alf Magne Bjørndal

Eidsvoll Wenche Lesja, Gudbrand 
 Rognstad
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SKOGEIERLAGENE

Skogeierlagenes styrer pr. 31.12.13

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

Lesja Martin Rønningen Pål Sylte Stavheim, Dag Christian Hole, Håvard Syse 131

Dovre Pål Talleraas Grete Skaug Torsteingard, Alf Peter Berg, Olav Tofte, 
  Tor Amund Ruste 61

Skjåk Torkjell Teigen Stein S. Teigen, Kjersti G. Steinbakke 29

Lom Reidar Vestad Øyvind Bakken, Kristian Kjæstad 48

Vågå Erland Berge Berit Jeanne Brun, Mathias Snerle, Jon Gustav Bjørnstad 63

Sel Bård Hagen Hans Roger Solhjem, Øystein Tho 66

Heidal Tore Prestgard Tor Ekre, Svein Sæther 72

Fron Hans M. Ulberg Jon Olav Skurdal, Hans Petter Solberg, Randi Myhr 252

Ringebu - Fåvang Hans Amund Braastad  Kjell Kaurstad, Ole Harildstad, Gørild Barth, Tore Brandstadmoen  208

Øyer - Tretten Astrid Simengård Johannes Mæhlum, Inger Marie Jøranli, Erik Stavseth Vedum 202

Gausdal Ivar Amund Aulstad Knut Enger Olsen, Bjørn M. Gilberg, Mette Berg, 
  Andreas Smith-Erichsen 292

Fåberg Jon Grunde Roland Anette Hannestad, Bjørn Bredvold 270

Biri Iver Melby Einar Stuve, Fredrik Semb 139

Gjøvik Elise Mæhlum Sigbjørn Haug, Lars Ligaarden 285

Østre Toten Anne-Lise Aass Ole Christian Kvikstad, Jahn Trygve Johnstad, Ruth Lunden, 
  Nils Ola Faukald 255

Vestre Toten Even Markestad Odd Are Frydenlund, Erik Grefsrud 210

Brøttum Asbjørn Bjørnstad Jon Grande Dahl, Anne Guri Kløvstad 84

Ringsaker Helge Groseth Heidi Hemstad, Helge Hvoslef, Ola Bratberg, Lars Storlien, 
  Bjarte Holm 308

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

Vang Kristian P. Pandum Jon Opsahl, Anne Rustad 113

Løten Terje Torp Thor Erik Martinsen, May-Elin Imset 101

Stange Hans Ola H. Oustad Erling Vold, Marianne Svenskerud 224

Feiring Alf Magne Bjørndal Gunnar Stenberg Sjuve, Mette K. Limbodal 80

Eidsvoll Ole Randin Klokkerengen Wenche Lesja, Gudbrand Rognstad 178

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

Marit Olive Lindstad, Fåberg, leder 2008 (2013 leder)

Terje Uggen, Veldre Almenning, nestleder 2013

Torun Heringstad, Heidal 2010

Asbjørn Bjørnstad, Brøttum 2013

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. vara Ole Maagaard, Stange 2012

2. vara Hallvard Helland, Lom 2013

3. vara Gudrun Fodstad, Ø. Toten 2013

 

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

Lisbet Rustad, Fåberg 2013

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 

Lisbet Rustad 2013

VALGKOMITÉ 

Distrikt Periode Medlem: Varamedlem
N. Gudbrandsdal 2014-16 Martin Rønning Anders Formo

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

Gjøvik - Toten 2014-16 Kari Skramstad Hveem Nils Petter Sand

N. Hedmark 2013-15 Simen Mæhlum Arne I. Dobloug

S. Hedmark 2012-14 Ivar Skramstad, leder Lars Holth

Eidsvoll 2013-15 Olaf Tufte Pål Sindre Lundstad
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Statistikk

UTFØRTE OPPDRAG
KULTURARBEID 2013 2012

Utført planting 2 904 669 stk 2 527 170 stk

Solgte planter 3 746 101 stk 3 396 420 stk

Markberedning 8 750 da 8 732 da

Ungskogpleie 8 467 da 10 693 da

Sprøyting, ugrasrydding 568 da 1 225 da

TØMMERDRIFTER 2013 2012

Hogst 659 921 m³  707 175 m³

Skogsfl is 
(Heltre/GROT) 228 438 m³ løst 154 000 m³ løst

OMSATT KVANTUM

SAGTØMMER m3 mill. kr kr/m3

Sagtømmer gran   

Sagtømmer (94,4 %) 351 492 148,8 423

Utlegg (3,0%) 11 109 1,8 160

Div. sag- og 
spesialtømmer (2,6 %) 9 790 3,1 315

Sum sagtømmer gran 372 391 153,7 413

Sagtømmer furu   

Spesial (2,0 %) 1 349 1,1 827

Sagtømmer (89,3 %) 59 936 22,7 378

Utlegg (2,8 %) 1 866 0,3 159

Div. sag- og 
spesialtømmer (5,9 %) 3 933 1,6 419

Sum sagtømmer furu 67 083 25,7 383

SUM SAGTØMMER 439 474 179,4 408

MASSEVIRKE m3 mill. kr kr/m3

Massevirke gran 325 401 71,7 220

Massevirke furu 61 278 12,8 209

Energivirke – lauv 7 186 1,9 261

Energivirke - bar 88 319 16,1 182

SUM MASSEVIRKE 482 184 102,5 213

OMSETNING 2013 921 658 281,9 306

Omsetning 2012 955 134 316,0 331

Omsetning av 
fl isråstoff*           184 387 m³ løst

* Gjelder solgt ferdig fl is.

OMSATT KVANTUM PR. LEVERANDØR

Kvantumsgruppe Antall leverandører Totalt volum, m³ Gjennomsnittsleveranse

0 - 500 m³ 951 162 952 

500 - 1 500 m³ 308 252 094 

1 500 – 5 000 m³ 119 259 957 

5 000 - 20 246 656 

Sum 1 398 921 658 659,3 m³
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TØMMERLEVERANSE - SKOGEIERLAGSVIS

 Gran m3 Furu m3 Sum 2013 Sum 2012

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

Lesja  -   6   2 687   2 312   135   5 140   1 549   301   15 998  293

Dovre  216   434   2 446   1 976   11   5 084   1 455   286   5 509  291

Skjåk  120   117   656   390   147   1 429   485   339   774  344

Lom  8   14   86   -   -   108   39   362   940  315

Vågå  1 553   3 364   3 572   6 528   284   15 302   3 946   258   3 942  309

Sel  593   700   899   1 054   237   3 483   949   273   5 629  308

Heidal  264   289   3 587   2 431   85   6 657   1 953   293   6 935  311

Fron  5 671   4 418   7 444   9 924   2 321   29 778   8 475   285   26 855  306

Ringebu-Fåvang  7 228   7 290   1 006   1 086   2 960   19 570   5 692   291   15 687  316

Øyer-Tretten  13 777   12 053   365   118   3 430   29 743   9 037   304   28 261  329

Gausdal  15 653   21 379   28   52   5 922   43 034   12 068   280   53 123  317

Fåberg  27 953   21 753   101   50   6 531   56 388   17 478   310   67 003  326

Biri  17 667   11 082   -   -   4 388   33 136   10 258   310   35 028  342

Gjøvik  58 159   41 553   738   375   10 422   111 248   35 373   318   100 701  337

Ø. Toten  25 290   20 392   343   188   8 999   55 213   16 728   303   56 633  340

V. Toten  13 472   7 386   990   458   2 999   25 305   8 466   335   55 342  348

Brøttum  13 966   13 704   1 092   853   5 791   35 406   10 535   298   32 765  342

Ringsaker  43 392   40 748   1 520   2 047   13 247   100 953   30 678   304   85 703  319

Furnes  2 193   1 964   91   140   810   5 197   1 629   313   10 402  311

Vang  7 774   8 989   1 997   1 375   2 074   22 209   6 634   299   14 450  337

Løten  1 865   2 632   760   689   660   6 606   1 876   284   17 384  321

Stange  15 785   14 876   5 549   5 862   4 086   46 158   13 550   294   42 243  315

Feiring  3 441   2 376   10   16   710   6 553   2 055   314   8 752  328

Eidsvoll  20 113   11 189   942   378   5 933   38 554   12 374   321   49 019  346

Alm. - direkte  76 238   76 692   30 176   22 975   13 323   219 404   68 634   313   216 054  338

Sum 2013  372 391   325 401   67 083   61 278   95 506   921 658   281 916   306   

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

Energi-
virke
m.m.

m3
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HISTORISK OVERSIKT  Oversikt 1950 - 2013. 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

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

2013 3 755 921,7 499,0 220,00 413,00

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 2009 2010 2011 2012 2013

Skogsfl is 1 28 500 m³ løst 89 219 m³ løst 125 276 m³ løst 127 508 m³ løst 143 134 m³ løst

Stammevedfl is 2 33 600 m³ løst 69 485 m³ løst 75 932 m3 løst 49 608 m³ løst 41 253 m³ løst

SUM 62 100 m³ løst 158 704 m³ løst 201 208 m³ løst   177 116 m³ løst 184 387 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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