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Plan B for Mjøsen Skog SA 
Hovedelementer i plan for Mjøsen Skog SA dersom fusjonsplanen med Glommen Skog SA ikke 
realiseres. 
 
Gjennom høringen og møter i medlemsorganisasjonen har det kommet fram et ønske om å 
beskrive «plan B» for Mjøsen Skog. Ansvaret for dette ligger til styret. Det langsiktige 
grunnlaget for denne planen ligger i formålet og strategiplanen for Mjøsen Skog. 
 
Styret har følgende prinsipper som ligger til grunn for «plan B»: 
 
Løpende drift 

- Sikker avsetning til høyest mulig pris 

- Tilby kvalitetsmessig og kostnadsmessig de beste skogtjenestene overfor andelseierne 

- Ivareta andelseiernes næringspolitiske interesser, sikre grunneierretten 

- Arbeide videre med effektivisering i alle ledd 

- Skape ro i rekkene blant eiere og ansatte etter fusjonsprosessen 

Strategi 
- Strategiprosessen, som ble satt på vent sist vinter, må re-startes og det må raskest mulig 

utarbeides en strategi med konkret handlingsplan med prioriterte, realistiske grep for 

Mjøsen Skogs videre utvikling som selvstendig skogeierandelslag.  Strategiprosessen må 

involvere ansatte og tillitsvalgte i organisasjonen. Det er avgjørende viktig at ansatte i 

organisasjonen får eierskap til strategien og handlingsplanen.  

 Samarbeid med Glommen Skog 
- Avklare fundamentet for videre samarbeid 

- Videreføre fellesprosjekter som er i gang, blant annet EDEL 

- Starte nye fellesprosjekter som begge selskaper har nytte av 

Konkurransesituasjonen  
- Vi må forvente at konkurransen om tømmeret øker ytterligere framover 

- Prinsippene for virkemiddelbruk i tømmeromsetningen skal gagne fellesskapet og vil 

årlig bli vedtatt at styret i forbindelse med budsjettet 

- Mjøsen Skog vil måtte revurdere sin operative virkemiddelbruk i tømmermarkedet som 

følge av konkurransesituasjonen 

 
Mjøsen Skog er og skal være andelseiernes forlengede arm i tømmermarkedet og sørge for 
at det skapes størst verdier på hver og en sin skogeiendom. 
 
 
Lillehammer, 22. mai 2019 
 
Styret i Mjøsen Skog SA 




