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Nytt fra        
ledelsen
De to selskapene snakker nå 
mer og mer som ett

Side 2

Vi ønsker våre 
andelseiere, samarbeidspartnere 

og ansatte en god jul og 
et godt nytt år!

Foto: Jon H
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Leder

Glommen Mjøsen Skog er nå to måneder gammel. 
- Jeg ønsker å berømme de ansatte for det arbeidet de 
hver dag legger inn i arbeidet med å få det nye selskapet 
til å stå støtt, sier Gudmund Nordtun. 

Implementeringen pågår for fullt i organisasjonen. De to selskapene snakker nå 
mer og mer som ett. Den siste tiden har det vært store omorganiseringer på den 
digitale fronten, som påvirker medarbeidernes arbeidshverdag direkte.
- Ingen kan være uenig i at alle fusjoner sender selskapene ut i et landskap som kan 
oppleves krevende å få den fulle oversikt over. Dette har vi ikke gjort før, men jeg vil 
virkelig berømme de ansatte i Glommen Mjøsen Skog for hvordan de arbeider med 
dette, sier adm. dir Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

Travle dager på flere områder
- Det er krevende å skulle kombinere implementeringen med den løpende forret-
ningsdriften. Først og fremst er det fullt fokus på kjernevirksomheten, men det 
er klart at fusjonsarbeidet også utgjør en stor del av manges arbeidshverdag, sier 
Nordtun.
 I tillegg har markedet skiftet fra en voldsom etterspørsel etter tømmer til avset-
ningsproblemer og lageroppbygging.
- Ingen hadde forutsatt at vi skulle oppleve et så raskt skifte i etterspørselen av 
tømmer som vi har gjort nå i andre halvår. Det gir mange tilleggsutfordringer, men 
jeg oppfatter likevel at vi med omprioriteringer og tiltak klarer å håndtere denne 
situasjonen godt.

Kvalitet i en grønn framtid
Satsingen på skogråvaren som en del av klimaløsningen forventes å forsterke mark- 
edene, og det nye selskapet ruster seg for å møte dette, påpeker direktøren.
- Det viktige er at Glommen Mjøsen Skog leverer godt på det vi skal hver dag. At vi 
er presise og har kvalitet i det vi gjør i alle ledd, for å bli den foretrukne samarbeids-
partneren for andelseiere, entreprenører og industri, sier Nordtun.
- Dette krever systematisk arbeid over tid og vil være et viktig strategisk område for 
Glommen Mjøsen Skog framover, sier Nordtun.

Konjunkturer og prisnivå
Det vil sannsynligvis bli avvirket rekord- 
volum i Norge i 2019. Etter tredje kvartal 
viser statistikken et volum som er 400 000 
m3 høyere enn på samme tid i fjor. I 2018 ble 
det avvirket snaut 11 mill. m3 tømmer. Re-
kordvolumet signaliserer høyt avvirknings-
behov når etterspørselen er til stede. 
 Som følge av mangel på råvare, har vi si-
den 2017 hatt en svært positiv prisutvikling 
på massevirke, og det vil fortsatt være gode 
økonomiske forhold for skogsdrift, til tross 
for en forventet prisnedgang. Konjunktu-
ren vi har bak oss for massevirke var dre-
vet av for lite volum i markedet, og regner 
man prosentuell økning av massevirkepris 
kan ingen andre land i Nord-Europa vise til 
den samme utviklingen som her i Norge for 
2017-2019. Totalprisen på tømmer er i snitt 
høyere nå, enn for to år siden, selv om mar-
kedet har falt. For 2020 får vi håpe at den 
stabile etterspørselen av massevirke gir et 
prisnivå vi oppfatter som godt. 
 Sagtømmermarkedet har også lagt bak 
seg en høykonjunktur som ble søndergnagd 
av barkbillens herjinger i Mellom-Europa. 
Likevel ser vi et prisnivå for 2020 som er i 
nærheten av det vi hadde i 2016 og 2017. 
 Oppsummert: Mye tyder på at vi i 2020 
fortsatt vil ligge over årene 2016 og 2017 i 
oppnådd gjennomsnittspris når man ser 
sagtømmer og massevirke samlet. For det 
er snittsprisen som er viktig for skogeieren, 
ikke pris på enkelte sortiment.

Markedssjef  
Håkon Bakken

- Mye godt arbeid fra de 
ansatte i fusjonen

Marked

Sjefen i Glommen Mjøsen Skog roser de ansatte for innsatsen. Foto: Kristina Skamsar. 
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Smånytt

Har valgt  
SpareBank 1 
Østlandet 
Glommen Mjøsen Skog har valgt SpareBank 
1 Østlandet som sin hovedbankforbindelse.
- SpareBank 1 Østlandet er en solid aktør i 
markedet, som samtidig har opprettholdt 
sin lokale tilstedeværelse over hele Innlan-
det. Vi ser en tydelig likhet i samfunnsopp-
draget mellom oss og dem, ved at det for 
begge er viktig at verdiskapningen deles. 
Vi  føler vi oss trygge på at valget av Spare-
Bank 1 Østlandet som ny bankforbindelse vil 
innebære et godt strategisk samarbeid med 
felles interessert av å skape store verdier i 
vår region, sier adm.dir. Gudmund Nordtun 
i Glommen Mjøsen Skog.

 - Det likner på drømmejobben
 
Håkon Husdal (24) begynte som skogbruksleder i Kongsvinger 1. november. Det obligatoriske 
introduksjonsprogrammet for nyansatte er unnagjort og nå er han ivrig etter å ta fatt på den 
ordentlige jobben.
 - Dette ser jeg fram til. Jeg er glad for å ha fått jobb i skogbruket. Å få være ute i skog og 
mark og treffe mennesker - det likner veldig på drømmejobben. At jeg også får en erfaren 
skogbruksleder som Hans Næss som mentor i oppstarten er veldig bra. Her er det mye erfa-
ring og kompetanse å dra veksler på, sier Håkon Husdal.  
 Håkon har en bachelor i økologi- og naturforvaltning, men var litt usikker på om det var 
den rette veien videre. Han fylte på med flere skogfag og avsluttet studiene i mai i år med en 
master i skogfag fra NMBU. Etter studiene har han hatt et vikariat i Norges Jeger- og Fiskefor-
bund som barne- og ungdomskonsulent. 

ANTI arbeider 
med ny profil 
Design- og reklamebyrået ANTI har fått 
oppdraget med å lage Glommen Mjøsen 
Skogs nye visuelle profil. Byrået er lands- 
dekkende, med lokalkontor på Hamar.  
Nasjonalt står de for profilen til blant annet 
DNB, lokalt for Birken og Hafjell og Kvit-
fjell. Byrået skal utarbeide et merkevare- 
dokument som forankres i styrets strate-
gi. Ny profil lanseres etter planen ved års- 
skifte, samtidig som øst og vest faktisk blir 
ett selskap. 

Møtte Evenstad-studenter
Glommen Mjøsen Skog har ambisjoner om å ha et godt og strukturert samspill med mange 
utdanningsinstitusjoner. Blant annet har vi en avtale med Høgskolen Innlandet avdeling Even-
stad om å treffes gjennom året for å diskutere næringens behov for fagkompetanse, aktuelle 
bacheloroppgaver innenfor skog og utmark og konkrete samarbeidsområder. I november invi-
terte vi  studentene på Evenstad til et møte. 
- Nær 30 engasjerte og nysgjerrige bachelor-studenter innenfor skog og utmark, møtte opp 
sammen med ledelsen på Evenstad. Dekan Maria Willebrand innledet med å understreke be-
tydningen av et tett samspill mellom næring og utdanning og hun var meget fornøyd med 
interessen for denne seansen, sier org.konsulent Ivar Stuve i Glommen Mjøsen.
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Ferske skogbruksplandata 
viser en flott utvikling i skoge-
ne i Elverum og Våler. Enorme 
mengder tømmer kommer til 
å bli hogstmodent de neste ti 
årene.

TEKST: SILJE LUDVIGSEN

361 skogeiere i Våler og Elverum har nå 
fått helt ferske skogbruksplaner. Glommen 
Mjøsen Skog har stått for oppdraget, og til 
sammen er 947 000 dekar taksert.
 Sammendrag av taksten viser en hogst-
klassefordeling med stort potensial for 
hogst i årene framover, forteller Geir Kor-
svold. Han er avdelingssjef for Areal og Res-
surs i Glommen Mjøsen Skog:
 - I både Våler og Elverum er det et re-
kordstort kvantum som blir hogstmodent i 
løpet av det første tiåret. Mye av dette ble 
plantet eller forynget rett etter krigen og 
det er gledelig å se såpass verdiskapende re-
sultater av tidligere generasjoners innsats, 
sier Korsvold.

På ja-siden i klimaregnskapet
Til sammen vil stående volum av hogstmo-
den skog i dette området utgjøre seks milli-
oner kubikkmeter tømmer. Det inkluderer 
skog i hogstklasse 5 (det vil si skog som er 
hogstmoden nå) og volum som i løpet av de 
neste ti årene går fra hogstklasse 4 til hogst-
klasse 5.
 - På de eiendommene som omfattes av 
taksten gir dette en mulighet for en bære-
kraftig avvirkning på 414 000 kubikkmeter 
tømmer hvert år fram til 2030, sier Kor-
svold.
 - Brukes dette i bygg, materialer og em-
ballasje binder dette opp mot 580 000 tonn 
CO2 årlig, avhengig av materialets levetid, 
sier Korsvold. 

Ikke stress med å få hogd - ta en prat med 
skogbruksleder
Korsvold understreker at det er snakk om 
en periode på ti år, og at det ikke er slik at 
skogeierne i Våler og Elverum må panikk-
hogge det nærmeste året. Fortsatt står mye 
av skogen og godgjør seg i hogstklasse 4. 
 - Det mest oppsiktsvekkende med tak-
stresultatene er det store kvantumet som 
står for tur til å gå inn i hogstklasse 5. I følge 

taksten er dette 2,5 millioner kubikkmeter, 
sier Korsvold. 
- Ta gjerne kontakt med skogbruksleder 
og avtal befaring hvis du ønsker råd om 
hva som er lurt å foreta seg de neste åre-
ne. Mange eiendommer vil få hogstmoden 
skog, men det kan være ulike eiendommer 
med ulikt behov, sier Korsvold. 

Lite elg - vurdér furuskogen nå
Taksten viser at det står mye glissen furu-
skog i hogstklasse 5 som utnytter markas 
produksjonspotensial dårlig. Skogeiere 
med furuskog i dette området bør vurdere 
om hogst kan være aktuelt det nærmeste 
året: 
- Skogeierne bør nå benytte anledningen 
til å forynge noe av dette arealet siden 
elgstammen er på et lavt nivå. Det samme 
gjelder for arealer med gran på furumark, 
som det er en del av innenfor det takserte 
området. Også de arealene er det en fordel å 
forynge nå, sier avdelingslederen.
- Arealer med furuskog hvor det ikke er 
planlagt avvirkning de nærmeste årene kan 
med fordel vurderes for gjødsling. 

Rekordmye skog blir hogst-
moden i Våler og Elverum

Areal og Ressurs

Avdelingsleder Geir Korsvold i Glommen Mjøsen Skog har ansvaret for 
bedriftens landsdekkende arbeid med nye skogbruksplaner. 
Foto: Kristina Skamsar. 

- Det mest oppsiktsvekkende med takstresultatene er det store kvan-
tumet som står for tur til å gå inn i hogstklasse 5. 
Foto: Silje Ludvigsen. 


