ÅRSBERETNING 2016

HOVEDTALL
Antall andelseiere

2012

2013

2014

2015

2016

3 796

3 755

3 744

3 712

3693

Omsetning i mill. kroner

543

499

563

569

634

Omsetning i 1 000 m³

955

922

1 023

1 051

1 166

Antall leverandører

1 565

1 398

1 290

1 182

1291

Omsetning pr. leverandør i m³

610

659

793

889

903

Gj.pris alt salgsvirke kr/m³

331

306

346

328

327

Tømmerdrifter i 1 000 m³

707

660

758

787

863

Levert brenselsflis i 1 000 m³ løst

177

184

161

176

185

Utført planting, mill. stk

2,5

2,9

3

3,1

4,2

Solgte planter, mill. stk

3,4

3,7

4,1

4

5,2

10 693

8 467

11 835

15 127

16 858

911

560

178

1 040

313

Taksert areal i 1 000 da

1 525

562

912

735

1 010

Antall Allma-abonnenter

730

830

1030

1416

1448

Ungskogpleie, da
Antall skogbruksplaner

Antall ansatte

53

52

55

52

59

- herav funksjonærer

51

50

53

50

57

2

2

2

2

2

- herav skogsarbeidere

Forsidefoto:
Dyrkningsbrett med granplanter. Disse er tolv uker gamle. FOTO: SILJE LUDVIGSEN
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Mjøsen Skog SA
• Mjøsen Skog SA eies av 3693 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 sertifisert etter både miljø- og kvalitetsstandarder i ISO-systemet. Norsk PEFC
Skogstandard (tidligere kalt Levende Skog-Standarden) ligger inne som krav til skogbehandlingen,
og Mjøsen Skog er derfor berettiget til å bruke PEFC-logoen. Bedriften er også FSCTM-sertifisert
(Mjøsen Skogs lisenskode er FSCTM-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.
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1. Mjøsen Skog omsatte 1 165 000 kubikkmeter tømmer i 2016.
Det er ny rekord. FOTO: BJØRN EILERT ØVERAASEN
2. Mjøsen Skogs styre 2016-2017: Foran f.v. Kent Ove Moren, Rune
Glæserud, Siv Sviland Høye, Terje Uggen (leder), Lisbet Rustad
(nestleder), Asbjørn Bjørnstad og Ole Randin Klokkerengen.
FOTO: ANNE MÆHLUM
3. Skogmeldingen kom høsten 2016. Da næringskomiteen på
Stortinget senere behandlet meldingen, slo de fast at skognæringen er en strategisk viktig næring for Norge og avga en
innstilling til Stortinget med tydelige ambisjoner for skog- og
trenæringen. FOTO: GYRD HARSTAD
4. Styretur til Øyer i august 2016. Styret fikk blant annet se
eksempler på markberedning og hvilken effekt det har mot
angrep fra snutebilla. Her demonstrert ved seksjonsleder Jan
Gaute Lie i Mjøsen Skog. FOTO: BERIT SANNESS

4

6

Styrets beretning

Styrets beretning 2016
Innledning
Mjøsen Skog er et samvirkeforetak eid av 3693 andelseiere fra Eidsvoll i sør til Lesja i nord.
Mjøsen Skog omsatte 1 165 501 kbm tømmer i 2016.
Det er over 100 000 kbm mer enn året før og det høyeste kvantum som er omsatt gjennom Mjøsen Skog noensinne. Det er tredje år på rad at det settes rekord for
tømmeromsetningen gjennom bedriften.

Helgesen sterke reaksjoner med sin beslutning om å si
nei til uttak av ulv. Stortinget rovdyrforlik ble dermed
ikke fulgt opp, noe som provoserte så vel Stortinget som
lokalsamfunn i mange fylker.
I Mjøsen Skogs område ble det skapt stor usikkerhet og
uro etter at Staten ved fylkesmannsembetet gjennomførte registreringer av lavarten huldrestry uten å informere de berørte skogeierne på en tilfredsstillende måte.
Registreringene skjer med tanke på at huldrestry etter
nærmere vurdering kan gis status som prioritert art etter Naturmangfoldloven.

I alt solgte norske skogeiere 10,4 mill. kbm tømmer til
industrikunder i 2016. Dette er det nest høyeste kvantum som er omsatt siden 1920-tallet, ifølge tall fra
Landbruksdirektoratet.

Tømmeromsetningen

Investeringene i ny skog har hatt god framgang i
Mjøsen Skogs område i løpet av fjoråret. For eksempel
økte skogplantingen med over 25 prosent. Også når
det gjelder ungskogpleie og gjødsling av skog var det
økning av aktiviteten.

I 2016 satte Mjøsen Skog ny rekord i tømmeromsetning.
I løpet av året omsatte vi 1165 501 kbm tømmer. Dette
ligger 16,5 prosent over budsjett. Sagtømmerandelen
var på 52 prosent, en økning fra 2015. I 2016 utgjorde sagtømmer av gran 45 prosent, sagtømmer av furu
7 prosent, mens massevirkeandelen var på 48 prosent.

Mjøsen Skog har satt seg som mål å være drivkraft for
god utnyttelse av ressursene hos de skogeiere som benytter våre tjenester. Styret er tilfreds med at utviklingen i 2016 viser en aktiv holdning hos skogeierne både
når det gjelder hogst og investeringer i ny skog.
På bakgrunn av årsmøtets vedtak i 2015 har styret vurdert ulike samarbeids- og strukturløsninger for Mjøsen
Skog. Styret kom til at en tett og forpliktende allianse
med Glommen Skog er den beste løsningen for videreutvikling og styrking av Mjøsen Skogs samlede tilbud til
sine andelseiere i dagens situasjon. Målet er at begge
andelslag i sine områder skal være den forretningspartner som best kan møte behovene hos hver enkelt
skogeier og hjelpe skogeieren til å nå sine mål for eiendommen. Dette skal skje ved å utvikle selskapenes
produktivitet, evnen til å skape framtidsløsninger og
gjennom enda bedre rådgivning til skogeiere.
Det er satt i gang et forbedringsprogram med to hovedmål: Økt rotnetto og bedre kundeopplevelser.
Flere oppkjøp og fusjoner blant aktørene i tømmeromsetningen har ført til at Konkurransetilsynet har engasjert seg sterkere i skogsektoren. Konkurransetilsynet
har i flere saker trukket konklusjoner som tilsier at
handlingsrommet for å gjøre strukturendringer er mer
begrenset enn bransjen tidligere har antatt ut fra dagens virkesstrømmer og marked. Mest bemerkelsesverdig er avgjørelsen om å nekte AT Skog SA sitt oppkjøp
av NEG Skog AS, som forøvrig ikke var meldepliktig i
utgangspunktet.
På det næringspolitiske området var skognæringens
muligheter til å bidra til et grønt skifte i norsk økonomi et viktig tema gjennom året. For skognæringen i
Innlandet har styrket konkurranseevne gjennom bedre
transportløsninger både på vei og bane vært et viktig
fokusområde.
Også dette året har skogeiernes eiendoms- og råderett
over sine arealer blitt tydelig utfordret av myndighetene. Rett før jul skapte klima- og miljøminister Vidar

Sagtømmereksporten til Sverige har fortsatt i 2016.
Målereglementet for sagtømmer i Sverige tillater dårligere kvalitet på tømmeret enn det norske reglementet.
Derfor har Mjøsen Skog solgt en del tømmer som normalt ville havnet i massevirkehaugen, til Sverige som
sagtømmer. Vi har i dag bygd opp sterke forretningsrelasjoner til flere svenske sagbruk, noe som øker vår
sikkerhet for avsetning på sagtømmeret.
I løpet av 2016 har Mjøsen Skog oppfylt sine leveranser mot de norske sagbrukene helt i tråd med inngåtte
kontrakter. Etterspørselen etter sagtømmer forventes å
være høy også i 2017. Sagbrukene vi selger til er etablerte industrier som investerer og tror på framtiden.
Trelastmarkedet har vært godt i 2016. Nybyggingen slo
alle rekorder i tredje kvartal og ga den høyeste prisoppgangen på boliger siden målingene startet i 1999. Dette
har gjort at etterspørselen etter trelast har vært høy. I
2017 forventes trelastmarkedet å fortsette sin positive
trend.
I 2016 leverte vi massevirke i tråd med inngåtte kontrakter. Vi har inngått avtaler med våre kunder for
massevirkeleveranser for første halvår 2017. De store
investeringene innenfor treforedlingsindustrien i våre
naboland de kommende årene kommer med stor sannsynlighet til å skape økt etterspørsel etter massevirke.
Konsernene SCA, Södra og Metsä vil stå for de største
investeringene. Forhåpentligvis vil våre andelseiere få
glede av økt etterspørsel etter massevirke når de nye
fabrikkene er i gang.

Bioenergi
Mjøsen Skog leverte 184 978 løskubikkmeter flis til
brenselskunder i 2016. Leveransene fordeler seg på
102 850 løskubikkmeter skogsflis (GROT og heltre),
samt 80 112 løskubikkmeter stammevedflis. Etter flere
år med vanskelige markedsforhold var det endelig tegn
til lysning mot slutten av året. Nær 40 prosent av årsvolumet ble levert de fire høstmånedene, og det er betydelig høyere enn foregående år.
Kundegrunnlaget er stabilt, og det aller meste av årets
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leveranser har gått til kunder i Mjøsområdet, Gudbrandsdalen og Molde. Det er ikke mottatt signaler om at det
planlegges nyinvesteringer i varmeproduksjon av betydning, men det foregår hele tiden utvidelser av varmenettet til flere av våre kunder, noe som vil føre til
gradvis økt brenselforbruk hos de etablerte aktørene.
Selv om markedsbildet var noe lysere mot slutten av
året, er det fortsatt ikke mulig å oppnå tilfredsstillende
økonomi på salg av brensel i eksportmarkedet.

ner i Eidsvoll med ferdigstillelse i 2019.
I 2016 ble det levert 245 skogbruksplaner på et produktivt skogareal på 248 601 dekar i Lillehammer. I Grue
vest ble det levert 68 skogbruksplanprodukter på et
produktivt skogareal på 96 257 dekar. Oppslutningen
om begge disse taksten har vært på over 90 prosent.
I sommer har det pågått markarbeid i Jevnaker, Lunner,
Gran og Nord-Odal. I disse kommunene skal det leveres
skogbruksplaner i løpet av våren 2017.

Tjenester for andelseierne
Tømmerdrifter
Driftsforholdene spilte på lag med oss, så 2016 ble et
usedvanlig godt driftsår i skogen. Passe med nedbør,
som ikke førte til nevneverdige utfordringer for å gjennomføre driftene, var også positivt, i tillegg til at temperaturen sist vinter var til å leve med. Vi hadde derfor
knapt stopp på driftsapparatet siste året, og kapasitetsutnyttingen var svært stor. Dette kombinert med stor
hogstinteresse førte til at vi aldri i historien har gjennomført mer avvirkning med driftsapparatet enn i 2016.
Våre samarbeidende entreprenører har gjort en imponerende jobb. Med samme mannskap og maskinpark er det
produsert 10 prosent mer volum enn året før. I 2016 ble
74 prosent av totalt volum omsatt i Mjøsen Skog, drevet
med våre samarbeidende entreprenører. Driftsapparatet
består av ca 25 faste samarbeidende entreprenører med
over 30 maskinlag. I tillegg kommer kapasitet i form av
ulike taubanesystemer for drift i bratt terreng.
Skogkultur
Nok en gang kan vi konstatere rekord på skogkulturområdet. Planteaktiviteten har virkelig skutt i været. Det
ble omsatt 5,2 mill. planter gjennom Mjøsen Skog, en
økning på 1,2 mill. Én av årsakene til dette ligger i innføringen av plantetilskudd til tettere planting. Dette er en
økonomisk stimulans til skogeierne som har blitt svært
positivt mottatt. Vel 4 mill. planter ble utsatt av Mjøsen
Skogs samarbeidende skogkulturentreprenører. Dette
tilsvarer vel 4 000 dagsverk.
Ungskogpleieaktiviteten viser også gledelig økning.
Over 16 800 dekar ble ryddet. Men selv om arealet har
økt, er det et formidabelt etterslep. I Mjøsen Skogs område skulle det årlig vært ryddet 45 000 dekar. Her er
det derfor behov for en kraftig økning. Dette handler om
å utnytte muligheten som ligger i skogen, og da er det
helt avgjørende å få i gang en god foryngelse og stell
av denne.

Areal og Ressurser
Skogbruksplanlegging
40 prosent av de som jobber kommersielt med skogtakst i Norge, jobber for Mjøsen Skog. Vår filosofi har
alltid vært å utføre oppdragene med dyktige ansatte
som kjenner norsk skogbruk. Dette er en av grunnene
til at Mjøsen Skog har etablert seg som landets største
skogtakstentreprenør.
Ved inngangen til 2017 er oppdragsporteføljen rekordstor. I løpet av året er det tegnet kontrakt om leveranse
av nye skogbruksplaner i store skogkommuner som Elverum, Våler, Stor-Elvdal, Engerdal og Alvdal i Hedmark.
Alle disse oppdragene skal leveres i 2018. I tillegg er det
tegnet kontrakt om utarbeidelse av nye skogbrukspla-
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Aktiv skogforvaltning med Allma
I løpet av 2016 har flere større eiendommer blitt aktive
brukere av Allma. Mjøsen Skog er den eneste aktøren i
Norden som driver oppdatering av plandata i et så stort
format. Bruk av Allma på mobile enheter er økende. Dette er en trend man også ser for databruk ellers i samfunnet. Vi får inn en større mengde data med oppdateringer enn tidligere. De som abonnerer på systemet legger
også inn flere kommentarer selv, og har større fokus på
planlegging av nye tiltak. Økt bruk av Allma har bidratt
til større aktivitet og flere aktive skogeier. I dag abonnerer 1448 skogeiere med et samlet produktivt skogareal
på 4,2 mill. dekar på Allma.
Frivillig vern og rådgivning
Også i 2016 har det blitt utført litt over ett årsverk for
å bistå grunneiere med frivillig vern av skog. Skog med
høye naturverdier vil ofte begrense eller hindre hogst.
Mange skogeiere velger derfor å tilby skogarealer til staten for vern, for å sikre sine økonomiske verdier. Staten
har bidratt med mer penger til denne ordningen de siste
årene. Dette ble fulgt opp med en rekordstor bevilgning
i statsbudsjettet for 2017, etter at Stortinget sommeren
2016 vedtok en målsetting om å verne 10 prosent av
skogarealet i Norge.
Det er også jobbet med verdivurderinger/takster av eiendommer i forbindelse med eierskifter og salg. Dessuten er det foretatt verdivurderinger av skogarealer som
skal avstås til ny offentlig infrastruktur. Mjøsen Skog har
høy kompetanse på fagområdet og brukes i stadig større
grad som rådgiver og sakkyndig i vanskelige tvister mellom det offentlige og skogeierne.
Linjerydding
Tidlig på året ble det klart at Mjøsen Skog vant anbudet
om ny kontrakt med Hafslund Nett AS for to nye år. Tidligere kontrakt omfattet vegetasjonskontroll i Hafslund
sitt lokalnett i Eidsvoll. Fra 2016 ble kontrakten for lokalnettet utvidet til flere kommuner på Øvre Romerike.
Lokalnettet omfatter både mindre høyspentlinjer og
lavspentlinjer. I tillegg inneholder kontrakten rydding av
vegetasjon i hele Hafslund Nett sitt regionalnett (større
høyspentlinjer).

Miljøhensyn
Nøkkelbiotoper
I Mjøsen Skogs område er det gjennomført nøkkelbiotopregistrering på drøyt 4,2 mill. dekar produktiv skog.
På dette arealet er det avsatt snaut 90 000 dekar som
nøkkelbiotoper. I gjennomsnitt utgjør hver nøkkelbiotop
et areal på vel 15 dekar.
Sertifisering
Mjøsen Skog arbeider systematisk for å sikre at både lov-
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bestemte krav og sertifiseringskrav på miljøområdet blir
fulgt opp. Bedriften er miljøsertifisert etter ISO 14001,
med krav om at skogbehandlingen følger Norsk PEFC
Skogstandard. Kombinasjonen er anerkjent av den globale sertifiseringsordningen PEFC. Mjøsen Skog er også
FSC™FM-gruppesertifisert (FSC-C103851). Ordningen
tilbys skogeiere som et frivillig tillegg til PEFC-sertifiseringen. Mjøsen Skog som handelsorganisasjon er også
sertifisert for omsetning av FSC™-virke gjennom en FSC
COC-sporbarhetssertifisering (FSC-C103764).
Egen miljørapport
Når det gjelder øvrige forhold knyttet til påvirkning av
ytre miljø, viser styret til egen miljørapport som er trykket i årsberetningen.

Forskning og utvikling
Mjøsen Skog arbeider målrettet for å forbedre seg i den
daglige driften. Involvering i forsknings- og utviklingsprosjektene skal derfor først og fremst bidra til større
konkurransekraft for bedriften og hele verdikjeden. Viktigst er videreutvikling av digitale løsninger.

prosjekt for bæreevne-klassifisering i skog. Målet er å
utvikle en metode for enkelt å kunne klassifisere alle
skogarealer med hensyn på bæreevne og dermed angi
når hogst på bestandsnivå bør gjennomføres.
Ungskogpleiestandard
Skogbruket i Innlandet (Hedmark og Oppland) har i løpet av 2016 arbeidet med å få fram en ny veileder for
ungskogpleie. Planen er at denne skal være ferdig våren
2017. I dette arbeidet sammenfattes det beste av forskning som finnes på området i verden, for å komme med
anbefalinger om hvordan en bør gjennomføre ungskogpleie mest mulig riktig.

Næringspolitikk
Økt press på grunneierretten
Stortingets behandling av Naturmangfoldmeldingen
våren 2016 overrasket og skuffet. Stortingsflertallet
vedtok å verne 10 prosent skog. I etterkant har noen
forsøkt å knytte Stortingets vernemål til kun produktivt
skogareal. Styret er derfor glad for at Næringskomiteens
flertall nylig presiserte at 10-prosentmålet gjelder totalt
skogareal.

Nytt bransjesystem for virkeshandel
Arbeidet med å fornye bransjesystemet for virkeshandel har pågått i hele 2016. Mjøsen Skog og de fleste
aktørene i bransjen har stilt seg bak prosjektet, som skal
utvikle et nytt fristilt system for virkeshandel innen utgangen av 2017.

Både regjeringen og Stortinget har ved flere anledninger anerkjent at miljøtilstanden i den norske skogen er
forbedret. Det har blant annet blitt betydelig mer gammel skog, mer død ved, og flere store trær i de norske
skogene bare i løpet av de siste 20 årene.

Allma
Med flere Allma-kunder kommer også flere krav om ny
funksjonalitet. Dessuten er Mjøsen Skog stadig på jakt
etter effektivisering. Derfor er Allma videreutviklet i
2016.

Styret har merket seg at naturvernorganisasjonene arbeider for å innføre forbud mot hogst i skog eldre enn
160 år. Selv om forslaget ikke fikk flertall på Stortinget
våren 2016, er det sterkt beklagelig at flere partier støtter dette.

Ny funksjonalitet for driftsplanlegging bidrar til å rasjonalisere planlegging og gjennomføring av drifter. I webversjonen av Allma er det også tilrettelagt for alle typer
temakart. Siden bruken av mobile enheter øker, er over
halvparten av utviklingen gjort for å tilpasse Allma til
iPhone eller iPad. Det er blant annet utviklet en såkalt
«offline-løsning», som gjør at man kan bruke Allma i områder med dårlig eller ingen telefondekning. Et fokus for
utviklingen har vært brukervennlighet.

Styret mener regjeringens føringer når det gjelder sjeldne arter og utvalgte naturtyper kan øke restriksjonene
for grunneier. Dette er spesielt bekymringsfullt, i og
med at grunneier med dagens lovverk ikke får erstatning for slike restriksjoner.

Testprosjekt for naturtypekartlegging
Høsten 2016 testet Mjøsen Skog ut ny metodikk for
naturtypekartlegging på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Testingen ble utført som supplement til Mjøsen
Skogs ordinære takstoppdrag på Hadeland.
Sporløs kjøring
Dette året har vi arbeidet videre med «sporløs kjøring».
Det er nå etablert fuktighetskart for nesten hele Mjøsen
Skogs område. Dette har vist seg å gi betydelig effekt i
forbindelse med gjennomføring av skogsdrifter. Både i
planlegging og gjennomføring av driftene brukes disse
kartene, slik at angrepspunkt og kjøreveier kan bli lagt
optimalt i terrenget for å unngå kjøreskader. Mjøsen
Skog kommer til å arbeide systematisk videre med dette
i 2017.
Bæreevne
Sammen med NIBIO, Glommen Skog, Allskog, Viken Skog
og Skogkurs har vi i løpet av 2016 gjennomført et for-

Friluftsmeldingen
Stortinget behandlet regjeringens friluftsmelding høsten 2016. Hovedmålet med meldingen var å gi befolkningen økte muligheter til friluftsliv. Styret beklager
at grunneierperspektivet er mangelfullt i meldingen.
Stortinget har heller ikke korrigert dette. Meldingen
utvider allemannsretten på bekostning av grunneierretten, ettersom sykling og ridning vil bli tillatt på hele
utmarksarealet uten grunneiers samtykke. Kartlegging
og verdivurdering av friluftsområder skal skje i regi av
kommunene fram til 2018. Her er det viktig at lokalorganisasjonen engasjerer seg for å ivareta grunneiernes
interesser.
Provoserende ulvevedtak
Våren 2016 vedtok Stortinget nye bestandsmål for ulv.
Hensikten var å redusere belastningen og ta ut et større
antall dyr. Styret finner det overraskende og sterkt beklagelig at klima- og miljøminister Vidar Helgesen den
21. desember 2016 vedtok å nekte uttak av ulv, slik rovdyrnemndene la opp til, på tynt juridisk grunnlag. Styret
mener at dersom lovverket er til hinder for å følge opp
Stortingets vilje, må lovverket endres. Ettersom svenske
myndigheter har tolket at forpliktelsene i Bern-konven-
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sjonen oppfylles ved uttak av ulv, er det uforståelig og
fullstendig urimelig at norske myndigheter skal konkludere annerledes.
Høring på konsesjonsloven
Regjeringen meldte høsten 2016 at den vil legge fram
forslag om endringer i konsesjonsloven, odelsloven og
jordloven etter at et høringsforslag var sendt ut i slutten av juni. Etter høring i lokalorganisasjonen ga styret
sine innspill til Norges Skogeierforbund. Styret ønsker
personlig, aktivt og lokalt eierskap til jord- og skogressursene.
Grønn konkurransekraft
Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft
la fram sin rapport i november 2016. Styret har merket
seg at utvalget trekker fram skogen som en nøkkel i
arbeidet med å få ned klimagassutslippene og skape
framtidens arbeidsplasser. Utvalget peker på at den
mest effektive måten å sikre tilstrekkelig tilgang på bærekraftig biomasse, vil være å stimulere etterspørselen
av biomasse fra norsk skog.
Det er også verdt å merke seg at utvalget mener bruken av tre i bygg bør økes blant annet gjennom offentlig
etterspørselspolitikk, og utvalget anbefaler at det settes krav til karbonavtrykket av byggematerialer. Likedan trekker utvalget fram at Norge bør ha en offensiv
og forutsigbar opptrappingsplan for bruk av avansert
biodrivstoff.
Strategisk viktig næring for Norge
Regjeringen oversendte melding om skog- og trenæringen til Stortinget i midten av oktober. Mye er bra i meldingen. Den slår bl.a. fast at skogressursene skal utnyttes
aktivt, regjeringen har ambisjoner på infrastrukturområdet, og den trekker fram betydningen av planteforedling
og ungskogpleie. Dessverre mangler Skogmeldingen en
samlet, nasjonal strategi for utvikling av skognæringen.
Skogmeldingen viser kun til generelle, næringsnøytrale
virkemidler for forskning, innovasjon og investeringer i
verdikjeden med unntak av en justering av mandatet til
Investinor. Styret er derfor svært glad for at Stortingets
næringskomité har gått grundig inn i saksfeltet og avgitt en innstilling om meldingen med tydelige ambisjoner for skog- og trenæringen.
Næringskomiteen definerer enstemmig skog- og trenæringen som en strategisk viktig næring for Norge.
Det er en viktig klargjøring, og styret forventer at det
nå utarbeides en samlet politikk for å utvikle næringen,
slik dette er gjort for både oljesektoren og den maritime
næringen i Norge. Komiteens flertall (alle unntatt H og
FrP) mener da også at det trengs nye og næringsspesifikke tiltak og rammebetingelser for å realisere mulighetene for industri som har sitt utgangpunkt i blant annet
biomasse fra skog. Styret er også fornøyd med at komiteflertallet ber regjeringen om å utarbeide en strategi
som stimulerer etterspørselen etter grønne trebaserte
produkter, og komme tilbake med denne i løpet av 2017.
Komiteen understreker behovet for kapital for å reise ny
industri, etablere nye produksjonsanlegg og gjennomføre større investeringer i eksisterende industri. Styret er
glad for at komiteens flertall (alle unntatt SV) ber regjeringen legge frem et forslag til en skattekredittordning
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for skogeiere som investerer i skogsindustri i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. Det er også positivt at
Stortinget ber regjeringen sørge for at tre som byggemateriale i større grad blir brukt ved offentlige innkjøp.
Næringskomiteen ønsker å øke tempoet på infrastrukturområdet og ønsker bl.a. at det kommer et eget flaskehalsprogram for bruer i fylkesveinettet og elektrifisering av jernbanen i Innlandet tidlig i neste periode for
Nasjonal Transportplan. Det hilser styret velkommen.
Styret er også tilfreds med at komiteen trekker fram
Innlandets behov og «Godspakke Innlandet» i omtalen
av infrastruktur.
Styret merker seg for øvrig at komiteen legger sterk
vekt på betydningen av skogfondsordningen, Den er
svært viktig for investeringer i skogen.
Omsetningskrav for biodrivstoff
Enigheten om statsbudsjettet for 2017 innebærer at
omsetningskravet for biodrivstoff trappes opp til 20
prosent i 2020, hvorav minst åtte prosent skal være avansert drivstoff fra avfall og skog. Styret er tilfreds med
målet om at den offensive klimapolitikken skal skape en
biodrivstoffindustri basert på norsk skog.
Egen bioøkonomistrategi for Innlandet
Fylkeskommunene og Fylkesmennene i Hedmark og
Oppland utarbeidet i 2016 forslag til en bioøkonomistrategi for Innlandet fram mot 2020. Strategien ble sendt
på høring rett før årsskiftet. Styret vil gi innspill til strategien før den skal vedtas i fylkestingene i Hedmark og
Oppland i februar/mars 2017.
Skogstrategien for Akershus og Oslo
«Strategisk plan for skogbruk i Akershus og Oslo 20162019» ble behandlet av fylkesutvalget i Akershus våren
2016. Fylkesutvalget vedtok bl.a. at fylkeskommunen
bør bidra til at en større andel av tømmer transporteres på jernbane der det er hensiktsmessig, og at antall
bygg i kommunal sektor oppvarmet med klimanøytral
skogbasert bioenergi bør øke med 20 prosent i løpet av
strategiperioden.
Energi- og klimaplan for Hedmark
Hedmark fylkeskommunes forslag til rullert handlingsdel for gjeldende energi- og klimaplan, som ble sendt
ut på høring høsten 2015, hadde behov for betydelige
forbedringer. Én av våre vesentlige innvendinger var
at høringsdokumentet og det faglige underlagsnotatet
ikke baserte seg på konklusjonene fra FNs klimapanel.
Hovedrapport nr. 5 fra klimapanelet peker på at uten økt
produksjon, uttak og bruk av fornybart trevirke som kan
erstatte fossile ressurser, vil det ikke være mulig å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Dette lå
ikke til grunn for høringsdokumentet.
Dokumentenes omtale av skogressursene i Hedmark
var heller ikke tilfredsstillende balansert. Det kom ikke
fram hvordan skognæringen i Hedmark representerer
betydelig verdiskaping og leverer råstoff til industrien,
slik at råstoff fra skogen i fylket både kan brukes til å
produsere trematerialer med lavt karbonavtrykk og til
å lage andre produkter som kan erstatte fossilbaserte
produkter.

Styrets beretning

Mjøsen Skog engasjerte seg i saken og avga felles høringsuttalelse med Glommen Skog i januar 2016. Den
endelige planen som ble vedtatt våren 2016 tok hensyn
til våre innspill.
Innspill til Nasjonal Transportplan
Tiltak som reduserer transportkostnadene har stor
betydning for konkurransekraften ettersom transport
utgjør opptil 35 prosent av skogindustriens råvarekostnader. Mjøsen Skog har derfor engasjert seg i ulike sammenhenger for å gi innspill til Nasjonal Transportplan
2018-2029.
Bedriften har bl.a. holdt innlegg på vegne av Mjøsen
Skog, Glommen Skog og Viken Skog under dialogmøter med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og med
stortingsbenkene fra Innlandet. Ett av emnene som har
vært trukket fram er behov for et eget bruprogram for å
fjerne flaskehalser på de offentlige veiene som er viktige for tømmertransporten. Andre emner gjelder effektiv
godstransport på bane.
Jernbane – terminaler
Skog- og trenæringen i Innlandet samlet seg i 2016
om felles syn på terminalkapasitet i Mjøs-distriktet og
presenterte dette for samferdselsminister Ketil SolvikOlsen på tømmerterminalen på Sørli den 2. september.
I uttalelsen, som var stilet til Jernbaneverket, går verdikjeden samlet inn for å erstatte tapt kapasitet på Sørli
med ny kapasitet i form av en terminal på Rudshøgda.
Styret mener det er svært viktig at fellesuttalelsen får
gjennomslag, ettersom InterCity-satsingen med dobbeltspor fram til Hamar vil endre situasjonen for tømmerterminalen på Sørli.
Godspakke Innlandet
Den 28. november arrangerte Skogeierforbundet et
miniseminar for stortingsrepresentanter med flere på
Rudshøgda i samarbeid med Jernbanealliansen og andelslagene i Innlandet. Jernbaneverkets godsstrategi
for jernbanen foreslår en rekke tiltak for å effektivisere
godstransporten på bane. Seminaret synliggjorde hvordan «Godspakke Innlandet» vil har stor effekt på skogog trenæringen i Oppland og Hedmark i tillegg til å ha
betydning for effektiv eksport fra industri på Helgeland.
Samme tema var oppe på et nytt miniseminar i Oslo den
4. januar 2017.
Oppskriving av offentlige veier
Også i 2016 har Mjøsen Skog organisert møter med
veilisteansvarlig i kommuner innenfor vårt område for å
få skrevet opp viktige kommunale veier til å tillate 60
tonn totalvekt for tømmervogntog. I mai holdt vi møte
med de ansvarlige for kommunale veier i Ottadalen. I august holdt vi tilsvarende dialogmøte med kommunene i
Midt-Gudbrandsdalen. Dialogen har vært nyttig og gitt
resultater. Kommunenes representanter fortjener ros
for oppfølgingen.
Mjøsen Skog koordinerer dialogmøtene mellom Statens
vegvesen Region øst, fylkeskommunene og skog- og
tre-næringen. Bruberegninger har i lengre tid vært flaskehals for framdrift i oppskrivingen av både fylkesveier
og kommunale veier innenfor Mjøsen Skogs område.
Bruberegningene skal være ferdig innen utgangen av
2017.

Opprusting av skogsbilveinettet
Både i statsbudsjettet, Skogmeldingen og Stortingets
behandling av Skogmeldingen pekes det på det store
behovet for å ruste opp skogsbilveinettet i skogstrøkene. Behovet i store deler av Mjøsen Skogs område
er dokumentert og viser at halvparten av skogsbilveinettet har behov for grøvre opprusting. I 2016 laget
Mjøsen Skog minifilmer og en folder om veivedlikehold
med skogeiere som målgruppe. Håpet er at mange veilag setter i gang med opprusting nå som de politiske
føringene er så tydelige på dette området.
Skatt og tømmerkonto
Skogeierforbundet var blant organisasjonene som ønsket at gjennomsnittsligningen skulle videreføres dersom det ikke lot seg gjøre å innføre flat kapitalskatt på
skogbruksinntekt. Midt i desember 2016 avklarte imidlertid budsjettforhandlingene på Stortinget at gjennomsnittligningen skal avløses av en ny tømmerkonto-ordning, med virkning fra 1. januar 2017. Styret beklager
vedtaket – og ulempen den seine avklaringen har fått
for berørte skogeiere.
Selve virksomhetsbegrepet er også endret, med virkning fra 1. januar 2016. Eiendommer som faller under
grensen for næringsvirksomhet får flat kapitalskatt.
Styret mener det er viktig at myndighetene har presisert at bruk av skogfond, mulighet for tilskudd og adgang til fradrag for kostnader gjelder uavhengig av om
aktiviteten i skogen blir vurdert som næringsvirksomhet
eller passiv kapitalforvaltning.

Organisasjon og eiere
Samarbeidet med Glommen Skog
På bakgrunn av årsmøtets vedtak 15. april 2015 har
styret vurdert ulike samarbeids- og strukturløsninger
for Mjøsen Skog. Styret kom til at en tett og forpliktende
allianse med Glommen Skog er den beste løsningen for
videreutvikling og styrking av Mjøsen Skogs samlede
tilbud til sine andelseiere i dagens situasjon.
Samarbeidet skal bl.a. bygge på sterk samarbeidskultur
som fremmer utviklingsfokus og respekt for hverandres
verdigrunnlag og de skogeierinteresser som hver av organisasjonene representerer. Samarbeidet bygger også
på en felles forståelse om at vi som samvirkeforetak skal
være skogeiernes eget redskap for å skape verdier og ta
vare på sine grunneierrettigheter.
Som følge av rammer og praksis trukket opp av konkurransemyndighetene har de to andelslagene konkludert
med at felles eksportselskap ikke iverksettes. Forbedringsarbeidet som startet opp i 2016 har spesielt
sett på utvikling av felles skogskjøtselstrategi og utvikling av kundetilfredshetsundersøkelser. I tillegg er
det jobbet med mulighetene for tilknytning til næringsklynger.
Andelseiermøter i regi av Mjøsen Skog
I november inviterte Mjøsen Skog til andelseiermøter
for å gi oppdatert markedsinformasjon, samt orientering
fra styret om samarbeidet med Glommen Skog og andre tiltak for økt samarbeid i skogeiersamvirket. Styret
kommenterte aktuelle næringspolitiske saker. I tillegg
ble det gitt kort informasjon om temaet opprusting av
skogsbilveier og kort informasjon fra medlemsområdet.
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Styrets beretning

Under møtene fikk styret konstruktive innspill og tilbakemeldinger på aktuelle saker.
Lokalorganisasjonens satsingsområder
Skogeierlagene og deres samarbeid via sju medlemsområder gir andelseierne faglige tilbud og bidrar til å
ivareta andelseiernes næringspolitiske interesser lokalt.
I 2016 har det næringspolitiske satsingsområdet vært
«Økt trebruk inn i kommunale energi- og klimaplaner»,
mens «Skogsbilveier», «Ungskogpleie» og «Hogst til
rett tid» har vært de faglige satsingsområder. I tillegg
ønsket man at lokalorganisasjonen skulle bidra til å få
fram hvordan skogen kan bidra til «det grønne skiftet».
Satsingsområdene har vært definert av styret, mens
oppfølgingsansvaret har ligget hos lokalorganisasjonen.
Vitalisering av eierorganisasjonen
I september var styret på studietur til Sverige og fikk
blant annet innsikt i hvordan Södra arbeider for å forankre beslutninger i lokalorganisasjonen. Styret fulgte
opp med å sette eierorganisasjonen på dagsorden. Selv
om styret mener det er behov for å vitalisere arbeidet
i eierorganisasjonen, ønsker ikke styret å iverksette en
omfattende organisasjonsprosess. I stedet inviterte styret lederne for de sju medlemsområdene til workshop
med styret på nyåret.
Workshopen ga konstruktive innspill til det videre arbeidet med å vitalisere eierorganisasjonen. Som oppfølging
vil det blant annet bli innført flere faste møtepunkter
mellom lokalorganisasjonens tillitsvalgte og Mjøsen
Skogs styre, administrasjon og skogbruksledere i løpet
av året.

Mjøsen Skog er opptatt av rekrutteringen til utdanning
i skogbruk – både for skogeiere, skogsmaskinførere og
funksjonærer. Bedriften er medlem av Skoglauget, er
aktivt involvert i «Velg Skog»-prosjektet og sponser
stipendordningen til skogbruksstudenter ved Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås og Høyskolen i Hedmark avd. Evenstad.
Sammen med de andre skogeierorganisasjonene i Innlandet har Mjøsen Skog høsten 2016 avgitt uttalelse til
Hedmark fylkeskommune om en analyse av framtidig
struktur for den videregående skolen i fylket. Fylkeskommunen blir bedt om å gjøre en bredere analyse og
vurdere hvilke elementer en utdanning på videregående
nivå innen skogbruk skal inneholde i årene som kommer.
Det vises til framtidig behov for yrkesutøvere med kvalifikasjoner tilpasset morgendagens praktiske skogbruk,
teoretisk innhold, tilgang til moderne maskiner og utstyr, praktiske øvelser og tilgang til øvingsområder med
mer.

Likestilling
Etter valgene i 2016 er kvinneandelen i skogeierlagenes styrer 21 prosent. En tredjedel av skogeierlagene
har ikke kvinner i styret, og kun 2 av 22 lokallagsledere
er kvinner.

Industrielt eierskap

Mange av våre andelseiere er kvinner som eier eller er
medeier av skogeiendommer. Derfor er det viktig både
forvaltningsmessig og næringspolitisk at begge kjønn
er representert på alle nivåer innenfor skogeiersamvirket. Styret mener derfor at det bør rekrutteres flere
kvinner inn i styreverv i lokallagene og anmoder skogeierlagenes valgkomiteer om å følge opp dette.

Moelven Industrier ASA
Omsetningen i Moelven Industrier passerte 10 milliarder kroner i 2016, og konsernet oppnådde sitt beste
driftsresultat siden 2007. Driftsresultatet endte på
335 millioner kroner etter en økning på 120 millioner
sammenlignet med året før. Årsaken til det gode driftsresultatet er omstruktureringer og effektiviseringstiltak
i flere bedrifter i konsernet.

Kvinneandelen blant de eiervalgte i Mjøsen Skogs styre
er 40 prosent, mens det ikke er kvinner blant de ansattevalgte etter valgene i 2016. Mjøsen Skogs valgkomité
har en kvinneandel på snaut 17 prosent. Kvinneandelen blant de ansatte i bedriften er på snaut 14 prosent,
hvorav en tredjedel har skogfaglig bakgrunn. Mjøsen
Skogs ledergruppe har en kvinneandel på 33 prosent.

Styret synes det er meget gledelig at tiltakene som
styret og ledelsen i Moelven har iverksatt for å bedre
lønnsomheten, begynner å gi resultater. Styret har forventninger om at den positive utviklingen vil fortsette.
Det er vesentlig fordi et sterkt Moelven er viktig for den
skogindustrielle verdikjeden i Innlandet, og for utviklingen av en leverandørindustri som kan tilby byggeløsninger i tre for framtidens klimanøytrale byer.
Oplandske Bioenergi AS
Oplandske Bioenergi har nå 21 anlegg i drift og leverte
42,1 GWh i 2016. Selskapet solgte varme for i underkant av 33 mill. kroner. Oplandske har bygd to store
anlegg i 2016 som, når de er i full drift, skal levere ca.
14 – 16 GWh. Den største investeringen i 2016 er et
dampanlegg som skal forsyne Nortura på Rudshøgda
med prosessdamp. Selskapet vil også i 2016 oppnå
positivt resultat, men marginene er fortsatt små i bioenergibransjen.
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Rekruttering

Medarbeidere
Antall fast ansatte i selskapet ved utgangen av 2016
var 57 funksjonærer og to skogsarbeidere. Totalt ble det
utført 55,5 årsverk i Mjøsen Skog i 2016. Sykefraværet
lå på 3,3 prosent. Økning i sykefraværet sammenliknet
med 2015 skyldes i hovedsak to langtidsfravær.
Mjøsen Skog har i flere år vært IA-bedrift, som betyr at
det er inngått samarbeidsavtale med NAV om inkluderende arbeidsliv. Mjøsen Skog har til hensikt å fortsette
arbeidet for å nå målene som ligger i samarbeidsavtalen. Vår retningslinje er å ikke diskriminere minoriteter i
noen sammenheng.
Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften for å være godt.

Økonomisk resultat
Mjøsen Skog hadde i 2016 en totalomsetning på
634 mill. kroner.

Styrets beretning

Driftsresultatet endte på 5,9 mill. kroner. Bonusutbetalinger på tømmer finansiert over driften beløper seg til
9,8 mill. kroner.
Finansresultatet endte på 7,5 mill. kroner. Årsresultatet
ble 13,4 mill. kroner før skatt.
Bokført egenkapital ved årets slutt var 231,1 mill. kroner. Andelskapitalen var på 58,9 mill. kroner, som utgjør
25,5 prosent av bokført egenkapital. Egenkapitalprosenten ved utgangen av året var 68,2 mot 67,3 ved
utgangen av 2015.

vikling. Med unntak av Nord-Afrika og Midt-Østen ser
markedsutviklingen ut til å være positiv i alle viktige
trelastmarkeder internasjonalt. Det må likevel sies at
usikkerheten i verdensøkonomien er betydelig og knyttet til politiske begivenheter både i USA og Europa.
Mjøsen Skog forventer stor etterspørsel etter sagtømmer fra trelastindustrien i Innlandet i 2017. Flere av
sagbrukene har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre investeringer for å øke produksjonen eller foredlingsgraden. Det er gledelig at bedriftene ser gode
muligheter for tre som byggemateriale og satser på
framtiden.

Soliditeten er etter styrets vurdering betryggende.
Mjøsen Skog er eksponert for endringer i rentenivået
på grunn av et langsiktig lån med flytende 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 andelskapitalen for 2016 på 3,5 prosent på ordinære andeler
og 4,5 prosent på tilleggsandeler, en økning på et halvt
prosentpoeng fra 2016. Styret fremmer følgende forslag til disponering av årets resultat:
1000 kr
Forrentning på innskutt egenkapital:

kr

Overført opptjent egenkapital:

kr 11.125

2.200

Sum disponert:

kr 13.325

Innen treforedling skjer det en betydelig kapasitetsutbygging både i Sverige og Finland. Det forventes at
dette vil påvirke balansen i fibermarkedet, som i lang tid
har vært preget av stort utbud av både massevirke og
flis. Mjøsen Skog forventer at en bedret markedsbalanse
for fiber i Skandinavia etter hvert vil gjøre det lettere å
få til en etterlengtet prisøkning på massevirke.
For biovirke til energiflisproduksjon må det påregnes begrensinger i Mjøsen Skogs virkeskjøp på grunn av markedssituasjonen for brenselsflis.

Styrets takk
Styret takker andelseiere og tillitsvalgte for både oppslutning og engasjement for andelslaget i 2016. Videre
takker styret ansatte og samarbeidspartnere for god og
solid innsats gjennom året.

Framtidsutsikter
2017 forventes å bli et bra år for trelastindustrien. Både
Norge og Sverige er trelastmarkeder som viser god ut-

31. desember 2016
Lillehammer, 2. februar 2017

Terje Uggen
styrets leder

Lisbet Rustad
nestleder

Siv Sviland Høye
styremedlem

Rune Glæserud
styremedlem

Asbjørn Bjørnstad
styremedlem

Ole Randin Klokkerengen
styremedlem

Kent Ove Moren
styremedlem

Erik Andreas Dahl
adm. direktør
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1. Mjøsen Skog har møtt rikspolitikere ved en rekke anledninger i løpet
av 2016. På tømmerterminalen på Sørli i september ble samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen informert om at skog- og trenæringen i
Innlandet hadde samlet seg om felles syn på terminalkapasitet rundt
Mjøsbassenget. Her er samferdselsministeren med adm. dir. Erik A.
Dahl i Mjøsen Skog (t.v) og daglig leder Arne Ivar Øvergård
i Stora Enso Norge (t.h). FOTO: BERIT SANNESS
2. Skogbruksplanleggerne fra Mjøsen Skog deltok i sommer i et
pilotprosjekt for å implementere systemet NiN (Natur i Norge) i MiS
(Miljøregistrering i Skog). Her vurderer skogbruksplanlegger Christian
Gjærum skillearter for å finne ut hvilken vegetasjonstype som er
i området. FOTO: GYRD HARSTAD
3. Mjøsen Skogs samarbeidende entreprenører gjorde en imponerende
jobb i fjor. Med samme mannskap og maskinpark er det produsert ti
prosent mer volum i 2016 enn året før. FOTO: SILJE LUDVIGSEN
4. Vår veiplanlegger Erik Gjerstadberget (t.v) har blitt fulgt hakk i hæl
av kameramann Arne Leo Bertoia (t.h) dette året. Resultatet er tre
minifilmer om vedlikehold og opprusting av skogsbilvei. Både i statsbudsjettet, Skogmeldingen og Stortingets behandling av Skogmeldingen pekes det på det store behovet for å ruste opp skogsbilveinettet
i skogstrøkene FOTO: SILJE LUDVIGSEN

4

5. Mjøsen Skog, entreprenørene, transportørene og Transportfellesskapet Østlandet (TFØ) hadde i høst flere dialogmøter for å snakke
om ulike tiltak for å få tømmertransporten til å flyte enda bedre fra
skogen til terminal og sagbruk. FOTO: SILJE LUDVIGSEN
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Regnskap

Regnskap

RESULTATREGNSKAP
Alle beløp er i hele 1000 kr

Driftsinntekter

Note

Salg av varer og tjenester
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

2016

2015

633 185

567 804

1 443

1 281

10,15

634 628

569 085

15

560 325

503 561

9 754

9 027

11

37 615

33 829

2

2 254

1 436

Driftskostnader
Forbruk av varer og tjenester
Leverandørbonuser
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad

11,15

Sum driftskostnader
Driftsresultat

18 776

19 208

628 726

567 060

5 902

2 025

Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt på investering i datterselskap
Annen renteinntekt
Netto resultat ved salg av aksjer
Aksjeutbytte

3

Verdiendring finansielle omløpsmidler

0

115

6 902

6 139

0

0
-2 033

7 456

5 530

13 358

7 555

14

33

723

9

13 325

6 832

Netto finansinntekt
Ordinært resultat før skattekostnad

Årsresultat

148
1 162

-1 303

Rentekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat

683
1 174

Overføringer og disponeringer
Avsatt forrentning på andelskapital

9

2 200

1 909

Overføringer annen egenkapital

9

11 125

4 923

13 325

6 832

Sum disponert
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BALANSE PR. 31. DESEMBER
Alle beløp er i hele 1000 kr

EIENDELER
Anleggsmidler

Note

2016

2015

2

14 651

12 840

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol

2

8 971

1 445

Biler

2

2 627

3 012

Anlegg under utførelse

3 375

8 017

Sum varige driftsmidler

29 624

25 314

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap

3

500

500

Pensjonsmidler

5

3 164

3 134

3, 13

190 805

190 805

4

3 572

3 438

Sum finansielle anleggsmidler

198 041

197 878

Sum anleggsmidler

227 665

223 192

12 048

17 052

71 611

67 688

13 370

8 669

84 981

76 357

Investeringer i aksjer og andeler
Andre langsiktige fordringer

Omløpsmidler
Varer

6

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

3,7

Sum fordringer
Investeringer

14

Markedsbaserte aksjer og aksjefond

3

6 973

6 733

Bankinnskudd, kontanter og lignende

8

7 302

3 481

Sum omløpsmidler

111 304

103 624

Sum eiendeler

338 970

326 815

Regnskap

BALANSE PR. 31. DESEMBER
Alle beløp er i hele 1000 kr

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital

Note

2016

2015

9

58 938

58 997

9

172 198

161 073

231 136

220 070

5

3 466

2 560

13

30 000

30 000

13

0

3

51 087

48 578

0

41

Innskutt egenkapital
Innskutt annen egenkapital
Opptjent egenkapital
Opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Avsetninger for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Betalbar skatt

14

Skyldige offentlige avgifter

4 174

7 686

16 907

15 969

2 200

1 909

74 368

74 186

Sum gjeld

107 834

106 746

Sum egenkapital og gjeld

338 970

326 815

Annen kortsiktig gjeld
Forrentning på andelskapital

9

Sum kortsiktig gjeld

31. desember 2016
Lillehammer, 2. februar 2017

Terje Uggen
styrets leder

Lisbet Rustad
nestleder

Siv Sviland Høye
styremedlem

Rune Glæserud
styremedlem

Asbjørn Bjørnstad
styremedlem

Ole Randin Klokkerengen
styremedlem

Kent Ove Moren
styremedlem

Erik Andreas Dahl
adm. direktør
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NOTER TIL REGNSKAPET

Alle beløp er i hele 1 000 kr

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

forventede utnyttbare levetid. Vedikehold av driftsmidler
kostnadsføres løpende driftskostnader. Påkostninger og
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i
takt med driftsmidlet.

Aksjer og andeler ført som omløpsmiddel
Andeler i aksjefond er vurdert til kostpris. Gevinst/tap ved
salg er bokført som netto finansinntekt/-kostnad.

Gjeld
Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser,
balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

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 forbigående art.

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

Gevinst/tap ved salg er bokført som netto finansinntekt/kostnad.

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.

NOTE 1 - ANVENDTE REGNSKAPSPRINSIPPER

Kundefordringer/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 etter lavest verdis prinsipp
av anskaffelseskost og virkelig verdi mens tømmer er
verdsatt til anskaffelseskost.
Langsiktige tilvirkningskontrakter
Arbeid under utførelse knyttet til kontrakter med lang
tilvirkningstid inntektsføres etter løpende avregningsmetode med fortjeneste.
Kontanter og kontantekvivalenter
Balanseføres tilsvarende det til enhver tid innestående på
bankkonto.
Driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av tømmer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.
For planvirksomheten inntektsføres prosjektet når planen
ferdigstilles.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både
periodens betalbare skatt av skattepliktig resultat, formuesskatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet
med 24 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som
eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige
verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved
utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller
kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt
skattefordel er ikke balanseført.

NOTE 2 - VARIGE DRIFTSMIDLER
Tomter og
skogeiendom

Bygningsmessige
anlegg

Biler

Inventar
og utstyr

Sum
2016

Sum
2015

11 226

3 358

3 493

15 976

34 052

33 071

9 254

11 207

981

Kostpris 1.1.16
Tilgang 2016

1 953

Avgang/utrangering 2016
Totale avskrivninger og nedskrivninger
Bokført verdi 31.12.16
Avskrivninger 2016
Økonomisk levetid

16

11 226

1 875

867

16 268

19 010

16 756

3 436

2 626

8 962

26 250

17 296

142

385

1 727

2 254

1 436

20-25 år

10 år

3-4 år

Regnskap

Alle beløp er i hele 1 000 kr

NOTE 3 - AKSJER OG ANDELER
Eierandel
31.12.16
Moelven Industrier ASA

11,75 %

Andel av EK
31.12.16

Bokført verdi
31.12.16

217 665

173 884

Transportfellesskapet Østlandet AS

25,00 %

125

Oplandske Bioenergi AS

36,05 %

15 605

Lena Fjernvarme AS

13,00 %

Øvrige aksjer

842
348

Sum finansielle anleggsmidler

190 804

Markedsbaserte fond og obligasjoner

6 973

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
selskapets egenkapital 31.12.2016 er ført opp på aksjeposten. Utbetalt utbytte i 2016 er 6 850.

Det heleide datterselskapet AS Kirkegaten 70 har følgende
egenkapital og resultat for 2016:

Avgitt konsernbidrag

-512

Markedsbaserte fond og obligasjoner har en markedsverdi
på 6 878 og en kostpris på 6 973.

Egenkapital 31.12.16

4 763

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

Egenkapital 1.1.16
Årets resultat

4 760
515

Markedsverdien av bygget i Kirkegata 70 er anslått til ca
10 millioner kroner.
Andelslaget har en kortsiktig fordring på 683 på datterselskapet pr. 31.12.16.

NOTE 4 - LÅN ANSATTE/ANDRE FORDRINGER
MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR
Det er gjennom året utbetalt nye lån til ansatte med til
sammen 1 418. Alle lån er pantesikret. Avdragstiden for
lån til bil er inntil 4 år. Renten tilsvarer normrentesatsen
fastsatt av myndighetene.

Lån til ansatte

2016

2015

2 206

1 702

Andre langsiktige fordringer
(anleggsmidler)

1 366

1 737

Sum

3 572

3 438

NOTE 5 -PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER
Andelslaget er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om
obligatorisk tjenestepensjon, og andelslaget har en pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Alle
ansatte er inkludert i innskuddsbasert pensjonsavtale. Sum
innskuddsfond pr 31.12.16 er på 914.
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
2016 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 pensjonsmidler er aktuarmessig beregnet pr. 31.12.16. Følgende
økonomiske forutsetninger er lagt til grunn ved beregningen: Avkastning på pensjonsmidler: 3,0 %, diskonteringsrente: 2,1 %, årlig lønnsvekst: 2,25 % årlig økning
i folketrygdens grunnbeløp: 2,0 %, årlig regulering av
pensjoner: 0,0 %.
Note forts. neste side.
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Alle beløp er i hele 1 000 kr
Forts. NOTE 5

Beregningen viser:

Pensjons
midler Usikrede

Estimerte pensjonsforpliktelser 12 043

NOTE 9 - EGENKAPITAL
Sum

4 220 16 263

Innskutt egenkapital 1.1.16
Årets endring i egenkapital

Ikke resultatført estimatavvik

-3 034

-755 -3 789

Estimerte pensjonsmidler

12 172

0 12 172

Innbetalt andelsinnskudd

Pensjonsmidler

-3 163

- 3 163

Oppsagte andelsinnskudd

Pensjonsforpliktelse

3 465

3 465

Sikrede Usikrede

Sum

58 997

828
-886

Innskutt egenkapital 31.12.16

58 938

Opptjent egenkapital 1.1.16
Nåverdi av årets
pensjonsopptjening

116

116

293

78

371

Avkastning på pensjonsmidler

-412

0

-412

Periodisert arbeidsgiveravgift

21

27

48

Estimatavvik

84

720

804

-2 200

Opptjent egenkapital 31.12.16

172 198

Sum egenkapital 31.12.16

231 136

Ved omdanning til andelslag 01.01.06 ble 20 % av
skog-eierlagenes grunnfond i Mjøsen Skogeierforening
individualisert og tildelt medlemmene som andelskapital i
Mjøsen Skog BA.

Administrasjonskostnader

147

0

147

Netto pensjonskostnad

134

941

1 075

Andelene ble tildelt ut fra bonitetsfordelt produktivt skogareal og verdi av tømmerleveranser i perioden 1992-2005.
Ved inngangen av 2016 manglet 4 905 på at sum obligatorisk andelsinnskudd skulle være fullt innbetalt, mens
verdien av tildelte tilleggsandeler som bare gir rett til forrentning utgjorde 13 909.

NOTE 6 - VARER
2016

2015

Tømmer

2 337

1 655

Energivirke – råvarer

9 126

13 581

585

1 816

12 048

17 052

Energivirke – egentilvirket
Sum

NOTE 7 - ANDRE FORDRINGER
Inntektsført på igangværende prosjekter
i avdeling for Areal og Ressurser

9 745

Dekningsbidrag på igangværende prosjekter

2 009

Mellomværende datterselskap
Andre fordringer
Sum andre fordringer

De samme tallene ved utgangen av året var henholdsvis
4 542 og 13 651. Tilleggsandeler kan overdras til andre
andelseiere og kan innløses uten at eierskapet i andelslaget sies opp. Innbetaling av ikke innskutt obligatorisk
andelskapital skal skje ved trekk i andelseiers brutto
tømmeroppgjør. I tillegg kan betaling skje ved kontant
innbetaling, trekk i forrentningsutbetaling eller trekk i
andelseiers etterbetaling.

11 754

Direkte kostnader knyttet til opptjent inntekt

Opptjente ikke fakturerte inntekter på
igangværende prosjekter

18

13 325

Avsatt forrentning på andelskapital 2016
0

Rentekostnad av
pensjonsforpliktelsen

161 073

Årets resultat

10 576
683
2 111
13 370

NOTE 10 - SPESIFIKASJON AV DRIFTSINNTEKTER
Driftsinntekter for salg av varer og tjenester fordeler seg
på følgende virksomhetsområder:
2016
2015
Tømmer og skogtjenester

583 562

513 800

Bioenergi

25 418

23 714

Skogbruksplaner

14 250

21 733

Serviceavgift

3 209

3 227

Andre inntekter

8 189

6 611

634 628

569 085

NOTE 8 - KASSE/BANK/POSTGIRO

Sum

Det er etablert en skattetrekksgaranti pålydende 1 900.

Ut over driftsinntektene har andelslaget mottatt offentlige
tilskudd med 1 488 som er bokført som kostnadsreduksjon
relatert til enkeltprosjekter.

Regnskap

Alle beløp er i hele 1 000 kr

Betalbar skatt i balansen består av avsatt formuesskatt på
395 og skattefunnfordring på 738, reklassifisert til andre
fordringer.

NOTE 11 - SPESIFIKASJON AV LØNNSKOSTNAD,
ANTALL ANSATTE OG GODTGJØRELSER
2016

2015

29 136

26 691

Folketrygdavgift

4 706

4 343

Pensjonskostnader

3 355

2 473

420

321

37 615

33 829

Lønn

Andre ytelser
Sum

Oversikt over midlertidige forskjeller:
Fordringer
Varer
Anleggsmidler
Pensjoner

Det gjennomsnittlige antallet ansatte i regnskapsåret har
vært 57 funksjonærer og 2 skogsarbeidere.

Regnskapmessig avsetning

Ytelser til ledende
personer

Fremførbar godtgjørelse på utbytte

Adm.
direktør

Fremførbart underskudd

Andre
tillitsvalgte

Styret

Lønn

1 137

665

375

Pensjonskostnader

1 049

-

-

9

-

-

Andre ytelser

Sum midlertidige forskjeller

2016

2015

-236

-225

0

0

1 189

-608

-302

574

0

0

-46 891

-52 020

0

0

-46 240

-52 279

10 677

10 677

Grunnlag for formuesskatt:
Fast eiendom

9 775

4 366

Revisor
Kostnadsført godtgjørelse for revisjon av Mjøsen Skog SAs
regnskap i 2016 utgjør 193.
For annen bistand er det kostnadsført 20, dette relateres til
revisjoner av enkeltprosjekter.

Varebeholdning

12 048

17 052

Fordringer

89 035

79 496

7 302

3 481

233 204

220 306

NOTE 12 - GARANTIANSVAR

Anlegg under utførelse

3 375

8 017

-102 168

-102 236

263 249

241 159

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

Driftsmidler

Bankinnskudd og kontanter
Ligningsverdi av verdipapir

Gjeld
Nettoformue

NOTE 13 - GJELD SOM ER SIKRET VED PANT
Gjeld til kredittinstitusjoner 30 000 og kassekreditt med
limit 30 000, effektiv 0, er sikret med pant i aksjer bokført
som anleggsmidler, utestående fordringer samt eiendom
hos datterselskap.
Balanseført verdi av pantsatte aksjer utgjør 39 983.

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:
2016

2015

Ansatte

4 807

4 027

1 951

1 320

497 210

453 727

754

666

NOTE 14 - SKATTEKOSTNAD
Årets skattekostnad fordeler seg på:

2016

For mye avsatt betalbar skatt i 2015

362

Styret

Formuesskatt 0,15 % av nettoformue

395

Øvrige andelseiere

Sum skattekostnad

33

Beregning av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnad

13 358

Permanente forskjeller

-8 002

Mottatt konsernbidrag

683

Endring i midlertidige forskjeller
Årets skattegrunnlag

Datterselskap – leie av lokaler

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

-910
5 129

19

Regnskap

KONTANTSTRØMANALYSE

Alle beløp er i hele 1 000 kr
2016

2015

13 719

7 556

321

- 131

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
-

Periodens betalte skatter

-/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler

0

- 115

2 254

1 436

+

Ordinære avskrivninger

+/-

Endring i varelager

5 004

3 444

+/-

Endring i kundefordringer

- 3 923

- 5 548

+/-

Endring i leverandørgjeld

2 509

- 377

+/-

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

876

176

+/-

Endring i andre tidsavgrensningsposter

- 8 165

2 549

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

12 595

8 989

=

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
+

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

0

0

-

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

- 6 564

- 3 842

+

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

0

4 809

-

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler

- 240

-240

=

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

- 6 804

727

-

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

0

- 15 000

Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter

+/-

-3

3

828

710

Innbetaling av egenkapital

-

Tilbakebetaling av egenkapital

- 887

- 956

-

Utbetaling av avkastning på andelskapital

- 1 909

- 1 622

=

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

- 1 970

-16 865

0

0

+/-

20

Netto endring i kassekreditt

+

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter

=

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

3 821

- 7 149

+

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse

3 481

10 630

=

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

7 302

3 481

Regnskap

Revisjon og kontrollkomité

www.mjosen.no
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Miljørapport 2016
Miljøpolitikk
Mjøsen Skogs miljøpolitikk er sentral i virksomhetens
arbeid knyttet til miljø, og som del av vår miljøsertifisering. Miljøpolitikk og revisjonsrapporter kan leses på
www.mjosen.no.

Skogkultur er et viktig satsingsområde for Mjøsen Skog.
Stikkprøvekontroll av skogkulturtjenestene brukes derfor aktivt for å identifisere og følge opp områder som
kan forbedres.

Nøkkelbiotopregistrering
PEFC sertifisering
Revidert Norsk PEFC Skogstandard (tidligere Levende
Skog Standarder) ble gjort gjeldende 1. januar 2016.
PEFC er fortsatt den klart dominerende skogsertifiseringen i Norge. Mjøsen Skog er PEFC sertifisert gjennom
Det Norske Veritas GL.

FSC™ sertifisering
Mjøsen Skogs er FSC™ FM gruppesertifisert (FSCC103851) gjennom Soil Association Certification Ltd.
Ordningen tilbys skogeiere som et frivillig tillegg til
PEFC-sertifiseringen. Ved utgangen av 2016 er 19
eiendommer tilknyttet sertifikatet for skogbehandling
(FM). Mjøsen Skog som handelsorganisasjon er også
sertifisert for omsetning av FSC™ virke gjennom en
FSC™ CoC (sporbarhetssertifisering) og Controlled Wood
(FSC-C103764).

Ekstern revisjon
NS ISO 14001/PEFC
Under årets revisjon ble det lagt vekt på implementering
av revidert Norsk PEFC Skogstandard. Vår virksomhet i
Midt-Gudbrandsdal, Toten og Eidsvoll ble revidert. Det
ble gitt et miljørelatert avvik (kategori 2) og fem observasjoner. Avvik er fulgt opp og lukket, og tilbakemeldingene fra Det Norske Veritas GL blir brukt aktivt i vårt
forbedringsarbeid.

FSC™
Orbicon AS gjennomførte i oktober årets revisjon, og
også her var tilbakemeldingene bra. Det ble gitt tre mindre avvik og tre observasjoner. Også her brukes tilbakemeldinger aktivt i forbedringsarbeid.

Interne revisjoner og kontroller
Eksterne revisjoner og interne kontroller er en fast del
av Mjøsen Skogs kvalitets- og miljøstyringssystem. Formålet er å måle i hvilke grad vi oppfyller eksterne krav
og egne målsettinger. Resultatene blir brukt som grunnlag for å bli bedre i våre tjenester.
Det er i 2016 gjennomført 63 stikkprøvekontroller av
skogsdrifter, med et spesielt fokus på hensyn til viktige
miljø-/kulturelementer. Hele 53 av kontrolldriftene har
hatt relevans for hensynet til nøkkelbiotop eller andre
viktige miljøelementer. Hovedinntrykket er bra, men
kontrollene viser også forbedringsområder.
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I Mjøsen Skogs område er det gjennomført nøkkelbiotopregistrering på drøyt 4,2 mill. dekar produktiv skog.
På dette arealet er det avsatt snaut 90 000 dekar som
nøkkelbiotoper. I gjennomsnitt utgjør hver nøkkelbiotop
et areal på vel 15 dekar.
Det er i løpet året gjennomført etterregistrering på et fåtall eiendommer. Det er sluttført områdetakst i Lillehammer inkludert revisjon av miljøregistreringer på takserte
eiendommer.
Etter at kravet om å kartlegge og ivareta viktige livsmiljøer i skog ble innført, har Mjøsen Skog vært opptatt
av at skogeiere som blir særlig belastet skal ha rimelig
kompensasjon. I dag er «frivillig vern» en velfungerende ordning for områder med større sammenhengende
miljøverdier. I tillegg gir kommunal tilskuddsordning
gjennom Nærings- og miljøtiltak i skog (NMSK) mulighet
for tilskudd for enkeltbiotoper som berører større tømmerverdier.

Frivillig vern
En økning i bevilgninger over statsbudsjettene de siste
par årene har forbedret langsiktigheten rundt arbeid
med frivillig vern. En jevn og forutsigbar finansiering
sikrer god framdrift i pågående frivillig vern-saker. Også
i 2016 ble det fattet vernevedtak for nye skogreservater i Mjøsen Skogs område. Mjøsen Skog bistår grunneiere i flere pågående prosesser.

Informasjon og opplæring
Mjøsen Skog har i 2016 hatt fokus på flere kompetansebyggende tiltak. For entreprenører, allmenninger og ansatte er det gjennomført samlinger med tema «Revidert
Norsk PEFC Skogstandard», «Bedre driftsplanlegging»
(Skogkurs), og «Hensyn til vannmiljø». I tillegg er det
gjennomført to kurs i Norsk PEFC Skogstandard i samarbeid med Lena-Valle videregående skole.

Miljøstatus og utfordringer
I løpet av 2016 har Mjøsen Skog registrert fem henvendelser knyttet til miljøspørsmål. Kontroller og oppfølging
av uønskede hendelser viser at det fortsatt er viktig å
ha løpende fokus på rutiner og forbedringsarbeid.
Hensyn til vannressurser, viktige miljøelementer og
kulturminner krever løpende fokus. Samtidig ser en at

3

4

dagens rutiner og teknologi reduserer risikoen for feil.
Implementering av fuktighetskart i planlegging og utførelse er prioritert det siste året. I tillegg er dokumentasjon og gjenbruk av innsamlede geografiske data et

Eksempler på biologisk mangfold fra Mjøsen Skogs områder:
1. Sump- og høgstaudeskog har høyt biologisk mangfold og er
et viktig spiskammer for skogens dyr og fugler. FOTO: GYRD
HARSTAD
2. På grensa mellom Øyer og Lillehammer har den sjeldne og
fredete orkideen huldreblom en av Norges beste og mest årvisse
lokaliteter. FOTO: GYRD HARSTAD
3. Skarp rustbrunpigg er en sopp som er knyttet til kalkrike
barskogområder. FOTO: GYRD HARSTAD
4. Den sjeldne bregnen Sudetlok finnes i bratte bekkedaler i
Gudbrandsdalen og er spesielt følsom for hogst. FOTO: GYRD
HARSTAD

område det arbeides med å videreutvikle og forbedre.
En tydeliggjøring av skogbrukets miljøarbeid for omverden er viktig for næringen.

Skogbrukslederen merker
områder der det skal tas
spesielle miljøhensyn. Her
fra kurs i revidert Norsk PEFC
Skogstandard som ble holdt for
entreprenører, representanter
fra allmenningene og ansatte
i Mjøsen Skog i fjor høst. Blant
annet skal vann og bekker
beskyttes bedre og kjøreskader
begrenses.
FOTO: SILJE LUDVIGSEN
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1. Skogen i Eidsvoll er en stor ressurs i kommunen og utgjør over 300
årsverk. Det fikk kommunepolitikerne høre om under skogbesøket
som Mjøsen Skogs lokalorganisasjon i Eidsvoll arrangerte i en
novemberkveld i fjor. FOTO: ALF MAGNE BJØRNDAL

3

2. Fåberg Skogeierlag arrangerte skogkveld i juni, der temaet var de
nye skogbruksplanene som Mjøsen Skog har levert. Deltakerne ble
vist hvordan skogbruksplanen brukes med tanke på foryngelse, stell
av skogen og valg av tidspunkt for hogst. Allma-interessen blant
deltakerne var stor. FOTO: BERIT SANNESS
3. I november ble det arrangert andelseiermøter i de sju medlemsområdene i Mjøsen Skog. I Sør-Fåvang grendehus var det dekorert
med skogbrukshistorie. FOTO: SILJE LUDVIGSEN
4. Øyer-Tretten Skogeierlag arrangerte skogdag for sjetteklassingene
i kommunen, hvor de lærte om skog, klima og kretsløp. Deretter
fulgte stafettbygging av trehytter på Stavsmartn.
FOTO: SILJE LUDVIGSEN
5. Årsmøtet i Mjøsen Skog ble tradisjonen tro avholdt på Honne på Biri
i april. FOTO: ANNE MÆHLUM

2
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Organisasjonen

Organisasjon
Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig
Medlem i representantskapet: Torun Heringstad
Medlem av valgkomiteen: Terje Uggen

ADMINISTRASJON
Medarbeidere
Pr. 31.12.2016 er 59 fast ansatt i Mjøsen Skog SA.

Utviklingsfondet for skogbruk
Styremedlem: Berit Sanness

Antall ansatte 2016

Rådgivende utvalg for sentralt inntrukne rentemidler
fra skogfond
Medlem: Berit Sanness

Ansatte

Årsverk

Distriktstjenesten

26

24,6

Skogsarbeidere

2

1,5

Skogbruksplanleggere

19

17,4

Hovedkontor

12

12

SUM

59

55,5

Mjøsen Skogs ledergruppe
Adm. dir. Erik A. Dahl
Skogsjef Johannes Bergum
Avdelingssjef Geir Korsvold
Virkessjef Stefan Mattsson
Kommunikasjonssjef Berit Sanness
Økonomisjef Laila Haugen Wik

Det norske Skogfrøverk
Styremedlem: Johannes Bergum
Kontaktutvalget for skogbruket på fylkesplan
Oppland: Lisbet Rustad, Johannes Bergum
Hedmark: Johannes Bergum
Akershus: Berit Sanness
Landbruksråd Innlandet
Styremedlem: Lisbet Rustad
Landbruksforum
Hedmark: Berit Sanness
Oppland: Berit Sanness
Primærnæringsutvalget for Nord-Gudbrandsdal
Medlem: Torun Heringstad

REPRESENTASJON
Representasjon i andre selskaper og organisasjoner
pr 31.12.2016
Norges Skogeierforbund
Styremedlem: Terje Uggen
Medlem av valgkomiteen: Lisbet Rustad
Moelven Industrier ASA
Styremedlem: Asbjørn Bjørnstad
Medlem av Bedriftsforsamlingen: Terje Uggen
Medlem av valgkomiteen: Terje Uggen

Faglig rådgivende utvalg for Reinheimen Nasjonalpark
Medlem: Torun Heringstad
Faglig rådgivende utvalg for Langsua Nasjonalpark
Medlem: Torun Heringstad
Innlandsplattform for ny rovdyrpolitikk
Medlem: Ole Randin Klokkerengen
AS Kirkegaten 70
Styreleder: Terje Uggen
Styremedlem: Erik A. Dahl
Styremedlem: Laila Haugen Wik

Lena Fjernvarme AS
Styremedlem: Lisbet Rustad
Oplandske Bioenergi AS
Styremedlem: Asbjørn Bjørnstad
Transportfellesskapet Østlandet AS
Styremedlem: Erik A. Dahl
Norsk Virkesmåling
Styremedlem: Erik A. Dahl
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ÅRSMØTE
Representanter i årsmøtet 19. og 20. april 2016
Ordfører:

Jostein Tromsnes

Varaordfører:

Kjersti Narum

Valgkretser:

Representanter:

Valgkretser:

Representanter:

Skjåk

Lesja og Dovre

Håvard Syse

Langmorkje

Skjåk

Sevald Sperstad

Fron

Lom

Kristian Kjæstad

Øyer

Ottar Moe

Vågå

Toten 1

Rolf Børstad

Sel og Heidal

Per Anton Eide

Fron

Ola Rundsveen, Hanne Hvattum

Ringebu - Fåvang

Hans Amund Braastad

Toten 2
Toten 3

Lars Smedshammer

Øyer - Tretten

Toten 4

Gausdal

Eina
Ringsaker

Fåberg

Veldre

Biri
Gjøvik

Løiten

Einar Stuve, Nils Petter Sand,
Lars Ligaarden, Harald Gubberud,
Magnus Liljedahl

Per Fineid
Østre Toten

Vang

Jon Grunde Roland, Johan Enger
Hanne Østby Velure

Tore Lien Bjørnstad

Furnes
Pihl AS

Ivar Amund Aulstad, Trond Kalstad,
Vegard Hernæs Grimstad

Brøttum

Nes

Astrid Simengård,
Johannes Mæhlum

Toten 5

Kari Skramstad Hveem, Ole
Christian Kvikstad, Nils Ola Faukald

Arne Erik Myhre,
Tore Sætren

Vestre Toten

Ole Edvard Løken, Erik Grefsrud

Stange

Olav Vold

Brøttum

Jon Grande Dahl, Jarle Krogsrud

Romedal

Sigurd Hagen

Ringsaker

Eidsvoll

Helge Hvoslef, Carsten Bakke,
Hans Olav Grini

Rune O. Brenna
Furnes

Ole-Johan Stafsberg

Vang

Kristian P. Pandum, John Opsahl

Styret i Mjøsen Skog SA:

Løten

Thor Erik Martinsen

Terje Uggen, leder

Stange

Nils Busvold, Eli Andressen

Lisbet Rustad, nestleder

Feiring

Alf Magne Bjørndal

Torun Heringstad

Eidsvoll

Ole Jørgen Bjørnstad, Dag Skovseth

Asbjørn Bjørnstad
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Ole Randin Klokkerengen

Antall representanter som kunne møte i alt:

Kent Ove Moren, ansattvalgt

Fra styret

Rune Glæserud, ansattvalgt

Fra skogeierlagene

7
46

Fra almenningene / Pihl AS

15

I alt

68
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VALGKRETSER
Lesja og Dovre
Skjåk
Lom
Vågå
Sel og Heidal
Fron
Ringebu - Fåvang
Øyer - Tretten

Gausdal
Fåberg
Biri
Gjøvik
Østre Toten
Vestre Toten
Brøttum
Ringsaker

Furnes
Vang
Løten
Stange
Feiring
Eidsvoll

Valgkretser for større eiendommer
som ikke er medlem i skogeierlag:
Gudbrandsdalen
Toten
Ringsaker
Hamar, Løten, Stange
Eidsvoll

SKOGEIERLAGENE

Skogeierlagenes styrer pr. 31.12.16
Skogeierlag:

Leder:

Nestleder / styremedlemmer:

Lesja og Dovre

Håvard Syse

Narve Tveiten, Jon Håvard Hågå, Thor Amund Ruste

Ant. medl:

Skjåk

Sevald Sperstad

Berit Alice Risheim, Stein S. Teigen

31

Lom

Kristian Kjæstad

Ottar Garmo, Ragnhild Sjurgard

46

Vågå

Erland Berge

Berit Jeanne Brun, Jon Gustav Bjørnstad

Sel og Heidal

Per Anton Eide

Pål Harlaug, Øyvind Holen

132

Fron

Ola Rundsveen

Ole Ulberg, Hanne Hvattum, Tore Wistad

255

Ringebu - Fåvang

Hans Amund Braastad

Kjell O. Kaurstad, Ole Høystad, Gørild Barth, Tore B. Segelstad

209

Øyer - Tretten

Astrid Simengård

Johannes Mæhlum, Simen Ensby, Jon Finborud

198

Gausdal

Ivar Amund Aulstad

Bjørn M. Gilberg, Vegard H. Grimstad, Andreas Smith-Erichsen,
Torgeir Sønstevold

282

Fåberg

Jon Grunde Roland

Bjørn Bredvold, Silje Jørstad, Johan Enger

276

Biri

Einar Stuve

Nils Petter Sand, Hanne Østby Velure

147

Gjøvik

Lars Ligaarden

Harald Gubberud, Magnus Liljedahl, Hanne Fougner

293

Østre Toten

Kari Skramstad Hveem

168

57

Ole Christian Kvikstad, Ruth Lunden, Nils Ola Faukald,
Christian D. Meyer

247
205

Vestre Toten

Ole Edvard Løken

Erik Grefsrud, Kjersti Fremstad

Brøttum

Jon Grande Dahl

Halvor Dehli, Jarle Krogsrud

Ringsaker

Helge Hvoslef

86

Heidi Hemstad, Carsten Bakke, Ola Bratberg, Hans O. Grini,
Jørgen Opsal

305

Furnes

Ole-Johan Stafsberg

Leif Einar Bratengen, Geir Mauseth

Vang

Kristian P. Pandum

Jon Opsahl, Anne Rustad

59

Løten

Thor Erik Martinsen

Ola Brevig, May-Elin Imset

101

Stange

Nils Busvold

Tom Sagbakken, Eli Andressen

216

Feiring

Alf Magne Bjørndal

Gunnar Stenberg Sjuve, Ida Camilla Søberg Berger

Eidsvoll

Ole Randin Klokkerengen Ole Jørgen Bjørnstad, Dag Skovseth

110

75
174
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STYRET I MJØSEN SKOG SA
STYRET

Valgt 1. gang
Terje Uggen, Veldre Almenning, leder 2013 (2015 leder)
Lisbet Rustad, Fåberg, nestleder
2015
Siv Sviland Høye, Ringebu-Fåvang
2016
Asbjørn Bjørnstad, Brøttum
2013
Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll
2011

Valgt av de ansatte
Kent Ove Moren, Stange
Rune Glæserud, Reinsvoll

(fram til årsmøtet 2018)
2014
2014

Varamedlemmer til styret
1. vara Hallvard Helland, Lom
2. vara Ruth Lunden, Ø. Toten
3. vara Ola Brevig, Løten

Valgt 1. gang
2013 (som 2. vara)
2015
2015

Ansattevalgte varamedlemmer til styret
1. vara Anne Mæhlum, Brøttum (permisjon)
2. vara Anders Flugsrud, Lillehammer

ORDFØRER/VARAORDFØRER
ORDFØRER
Jostein Tromsnes, Ringebu-Fåvang

Valgt 1. gang
2009

VARAORDFØRER
Kjersti Narum, Stange

2014

KONTROLLKOMITÉ
KONTROLLKOMITÉ
Anton Tøsti, Stange, leder
Astrid Simengård, Øyer-Tretten
Ordfører
Jostein Tromsnes, Ringebu-Fåvang

Valgt 1. gang
2007
2016

2009

Personlig varamedlem
Stig Håvard Blikseth, Østre Toten
Olav Moslet, Ringsaker

Valgt 1. gang
2012
2016

Varaordfører
Kjersti Narum, Stange

2014

VALGKOMITÉ
Distrikt
N. Gudbrandsdal
S. Gudbrandsdal
Gjøvik - Toten
N. Hedmark
S. Hedmark
Eidsvoll
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Periode
2016-19
2014-17
2016-19
2015-18
2014-17
2015-18

Medlem
Anders Formo
Gina Andersgård, leder
Nils Petter Sand
Arne Ingvar Dobloug
Christen Engeloug, nestleder
Jan Kristen Brodshaug

Varamedlem
Reidar Vestad
Tor Ivar Wålen
Kjersti Fremstad
Håvard Freng
Olav Vold
Ketil Langseth

Statistikk

Statistikk
UTFØRTE OPPDRAG
KULTURARBEID

2016

2015

Utført planting

4 225 556 stk 3 080 740 stk

Solgte planter

5 204 361 stk 3 992 330 stk

Markberedning

8 750 da

9 006 da

Ungskogpleie

16 858 da

15 127 da

Gjødsling

12 681 da

295 da

TØMMERDRIFTER
Hogst

2016

2015

862 822 m³

786 738 m³

OMSATT KVANTUM
SAGTØMMER

m3

mill. kr

kr/m3

Sagtømmer gran

m3

mill. kr

kr/m3

Massevirke gran

360 594

74,5

207

MASSEVIRKE

447 521

213,8

478

Massevirke furu

67 261

13,1

194

Utlegg (3,4 %)

17 775

2,6

148

Energivirke – lauv

14 934

3,0

203

Div. sag- og
spesialtømmer (11,2 %)

58 547

21,5

368

523 843

238,0

454

Sagtømmer (85,4 %)

Sum sagtømmer gran

Sagtømmer furu
Spesial (2,0 %)
Sagtømmer (81,4 %)
Utlegg (2,7 %)
Div. sag- og
spesialtømmer (13,9 %)
Sum sagtømmer furu
SUM SAGTØMMER

Energivirke - bar

113 739

17,2

151

SUM MASSEVIRKE

556 528

107,8

194

OMSETNING 2016

1 165 188

381,6

327

1 051 065

344,6

328

Omsetning 2015
1 732

1,5

887

69 004

29,2

423

2 272

0,3

113

11 809

4,8

410

Omsetning av
flisråstoff*

184 978 m³ løst

* Gjelder solgt ferdig flis

84 817

35,8

423

608 660

273,8

450

OMSATT KVANTUM PR. LEVERANDØR
Kvantumsgruppe

Antall leverandører

Totalt volum, m³

0 - 500 m³

734

133 036

500 - 1 500 m³

337

292 592

1 500 – 5 000 m³

196

443 583

24

295 977

1 291

1 165 188

5 000 Sum

Gjennomsnittsleveranse m³

902,5

29
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TØMMERLEVERANSE - SKOGEIERLAGSVIS

Gran
Skogeierlag
Lesja og Dovre
Skjåk
Lom
Vågå
Sel og Heidal
Fron

Furu

Massevirke

Sagtømmer

Massevirke

9

-

5 537

4 382

Energivirke
m.m.

Sum 2016
m3

7

9 935

Sum 2015

1000 kr

kr/m3

m3

3 070

309

5 732

kr/m3
303

-

11

793

910

30

1 743

515

296

3 442

268

1 995

-

170

22

1 872

4 059

1 289

318

582

306

329

27

2 983

4 685

245

8 269

2 221

269

8 498

317

696

108

7 347

9 607

623

18 382

5 094

277

19 891

285

7 963

5 284

6 880

8 001

4 632

32 759

9 646

294

38 770

305

Ringebu og Fåvang

11 445

9 258

2 640

2 211

4 079

29 634

9 181

310

19 755

281

Øyer og Tretten

15 872

12 974

226

449

5 205

34 726

10 661

307

32 298

308

Gausdal

36 407

26 731

-

-

10 919

74 057

23 226

314

51 642

289

Fåberg

50 607

29 667

301

128

11 682

92 386

30 677

332

88 198

318

Biri

32 020

19 539

67

12

8 613

60 251

19 649

326

58 246

336

Gjøvik

75 944

44 928

935

497

14 130

136 434

46 078

338

77 556

342

Ø. Toten

29 092

15 384

420

126

8 302

53 324

17 846

335

63 882

340

V. Toten

15 214

7 961

379

164

4 644

28 362

9 599

338

36 865

345

Brøttum

20 017

15 800

1 735

1 273

4 145

42 971

13 794

321

38 707

328

Ringsaker

48 948

33 449

3 994

1 883

15 605

103 879

33 414

322 109 030

323

Furnes

10 774

8 527

151

180

1 432

21 063

6 912

328

12 959

315

Vang

10 913

10 017

960

628

4 509

27 027

8 006

296

30 269

329

7 512

7 443

3 325

2 129

2 081

22 490

6 861

305

16 801

334

Stange

19 363

18 434

10 796

8 862

6 547

64 003

19 784

309

64 363

313

Feiring

4 473

2 559

4

-

993

8 029

2 619

326

11 064

326

Eidsvoll

24 567

11 589

892

369

4 179

41 595

14 593

351

31 792

345

Alm. - direkte

99 684

80 904

34 282

20 743

14 198

249 812

86 819

348 230 724

348

Sum 2016

523 843 360 594

84 817

67 261 128 673 1 165 188 381 555

327

Sum 2015

445 306 353 584

70 938

53 805 117 431 1 051 065 344 554

328 1 051 065

Løten

30

Sagtømmer

328
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HISTORISK OVERSIKT

Oversikt 1950 - 2016. Medlems-/andelseiertall, omsetning og priser

Medlemmer/
Andelseiere

Omsetning

Omsetning

pr. 31.12

1000 m3

mill. kr.

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

104

1979/80

6 213

516,3

100,7

155

258

1990

6 028

807,4

292,4

306

424

2000

4 578

597,6

262,0

224

410

2006

3 869

784,3

355,3

235

439

2007

3 966

972,9

483,6

242

522

2008

3 974

939,7

491,6

285

492

2009

3 896

776,7

385,5

245

411

2010

3 869

860,0

478,9

254

470

2011

3 825

915,4

540,2

310

447

2012

3 796

955,1

542,6

267

418

2013

3 755

921,7

499,0

220

413

2014

3 744

1 023,3

563,2

212

500

2015

3 712

1 051,0

569,1

208

479

2016

3 693

1 165,1

634,0

207

478

År

Tømmerpriser
Gj.sn.pris kalenderåret, kr/m3
Massv. gran 1

Sagtømmer gran 2

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
BRENSELSTYPE
Skogsflis, m³ løst

1

Stammevedflis, m³ løst 2
SUM m³ løst

Mjøsen Skogs leveranse av brenselsflis

2012

2013

2014

2015

2016

127 508

143 134

121 317

109 000

102 850

49 608

41 253

39 786

67 348

80 112

177 116

184 387

161 103

176 348

184 978

1) Skogsflis: Flis av heltre og GROT (GReiner Og Topper)
2) Stammevedflis: Fliset rundvirke fra terminal på Rudshøgda
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