ÅRSBERETNING 2018

HOVEDTALL
Antall andelseiere
Omsetning i mill. kroner

2014

2015

2016

2017

2018

3 744

3 712

3 693

3 688

3 686

563

569

634

697

776

Omsetning i 1 000 m³

1 023

1 051

1 166

1 192

1 182

Antall leverandører

1 290

1 182

1 291

1 308

1 228

Omsetning pr. leverandør i m³

793

889

903

911

963

Gj.pris alt salgsvirke kr/m³

346

328

327

348

405

Tømmerdrifter i 1 000 m³

758

787

863

895

910

Levert brenselsflis i 1 000 m³ løst

161

176

183

179

260

Utført planting, mill. stk
Solgte planter, mill. stk
Ungskogpleie, da
Antall skogbruksplaner
Taksert areal 1 000 da
Antall ALLMA-abonnenter

3

3,1

4,2

4,1

4,5

4,1

4

5,2

4,9

5,2

11 835

15 127

16 858

12 910

21 742

178

1 040

313

613

334

912

735

1 010

1 701

1 072

1 030

1 416

1 448

1 698

2 004

Antall ansatte

55

52

59

61

67

- herav funksjonærer

53

50

57

59

65

2

2

2

2

2

- herav skogsarbeidere
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Foto: Silje Ludvigsen
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Mjøsen Skog SA
• Mjøsen Skog SA eies av 3686 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
FSC®FM gruppesertifisert (FSC-C103851) gjennom Soil Association Certification Ltd.
• 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. Styret besøkte Mjøstårnet i april. Her er f.v. konsernsjef Morten Kristiansen, Moelven Industrier, styreleder Terje
Uggen og nestleder Siv Sviland Høye under befaringen. Foto: SILJE LUDVIGSEN
2. Mjøstårnet i Brumunddal imponerer med sine 18 etasjer - et moderne og klimariktig bygg. Verdens høyeste trehus
ble en realitet i 2018. Foto: SILJE LUDVIGSEN
3. Mjøsen Skog omsatte nær 1,2 mill. m³ i 2018. Foto: ANNE MÆHLUM
4. I august vedtok styrene i Mjøsen Skog og Glommen Skog å starte fusjonsforhandlinger. Prosessen fortsetter i
2019.
5. EDEL er en bruksanvisning i å etablere høyere skogproduksjon. EDEL-satsingen er bra både for skogeierens
lommebok, verdiskapingen i samfunnet og for klimaet.
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Styrets beretning

Styrets beretning 2018
Innledning
Mjøsen Skog er et samvirkeforetak eid av 3686 andelseiere fra Eidsvoll i sør til Lesja i nord.
Mjøsen Skog omsatte nær 1,2 mill. kbm tømmer i 2018.
Andelslaget holder derved den høye aktiviteten innenfor tømmeromsetning fra foregående år. Gledelig er det
også at skogkulturaktiviteten har økt.
I februar 2018 startet styret en strategiprosess for virksomheten. Oppfølgingen av strategiarbeidet ble imidlertid lagt på is som følge av sonderinger sommeren 2018
om å starte en fusjonsprosess med Glommen Skog. Den
28. august vedtok styret å starte fusjonsforhandlingene, og dette preget arbeidet resten av året. Styret har
hatt i oppdrag fra to årsmøter å jobbe for strukturelle
endringer i skogeiersamvirket for å skape etterspørsel
etter skogråstoff og etablere ny industri i Norge. Samtidig legger styret til grunn at Mjøsen Skog driftes godt,
har sunn økonomi og godt omdømme.
Forhandlingene mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog
skjer med utgangspunkt i to likeverdige samvirkeforetak
der ingen startet med noen absolutte krav. Det er lagt
til grunn at en fusjon skal ta vare på hver av partenes
sterke sider, sikre at våre samvirkeprinsipper blir ivaretatt og finne fram til en god løsning for alle involverte.
Innspill fra høstmøtene i begge andelslag medførte at
det ble gjennomført høringsrunde på utkast til fusjonsdokument i respektive andelslag. Høringsrunden avdekket både behov for utredninger og bedre forankring,
og har derfor medført at fusjonsprosessen fortsetter i
2019.
Selv om styret tror en fusjon mellom Mjøsen Skog og
Glommen Skog kan være en framtidsrettet løsning, understreker styret at dette fortsatt er en åpen prosess.
Utredninger og forhandlinger pågår, og saken skal
drøftes på de ordinære andelseiermøtene i mars for å
få ytterligere innspill til forhandlingene. Resultatet av
prosessen vil avgjøre om styret vil anbefale et ekstraordinært årsmøte å si ja til det resultatet som foreligger.
Dersom styrene i begge andelslag innstiller på fusjon,
vil ekstraordinære andelseiermøter og deretter ekstraordinært årsmøte i Mjøsen Skog etter planen behandle
fusjonssaken i juni 2019.
Konkurransen om tømmerstokken har økt i vårt område
i 2018. Mjøsen Skog tilbyr tømmerkjøp og utfører skogtjenester innenfor andelslagets 20 kommuner. Styret er
fornøyd med at Mjøsen Skog har økt markedsandelen
innenfor vårt område i 2018. I tråd med oppdraget vårt
skal mest mulig av verdien som skapes gå tilbake til våre
andelseiere.
EDEL, det skogfaglige programmet vi har utviklet
sammen med Glommen Skog, ble lansert i 2018 og har
gitt et betydelig løft når det gjelder fokus på skogbehandling som øker skogproduksjonen. Stor deltakelse på
EDEL-arrangementer høsten 2018 ga en inspirerende
start på en langsiktig jobb. Kombinert med oppdaterte
skogbruksplaner gjennom ALLMA mener styret at Mjøsen Skog her gjør en målrettet jobb for å hjelpe eierne å
utnytte produksjonspotensialet på egen eiendom.

Tømmeromsetningen
I 2018 var tømmeromsetningen 1 182 000 m³ og var

derved på nivå med året før. Granandelen var 82 prosent, furuandelen 17 prosent og lauvandelen på 2 prosent.
Mjøsen Skogs langsiktige arbeid for å øke sagtømmerandelen slo for alvor gjennom i 2018. Fra 2015 har
sagtømmerandelen i våre hogster økt fra 49 prosent til
dagens nivå på 62 prosent. I løpet av disse årene har vi
forsøkt å finne kunder til de dårligste sagtømmerkvalitetene, slik som palle, sekunda kvalitet etc, for å øke
netto på avvirkningen. Målet har vært å skape en så høy
verdi som mulig for våre skogeiere – over tid.
Et ledd i dette arbeidet har vært å introdusere et nytt
målereglement for sagtømmer i norsk skogbruk. I løpet
av 2018 har vi tatt i bruk et mer liberalt reglement, som
likner mer på det svenske målereglementet. Det har økt
sagtømmerandelen på avvirkningene ytterligere. Styret mener dette grepet er viktig for våre eiere. Det nye
målereglementet gjør at skogeier får høyere verdi ut av
skogen sin.
Den sterke konjunkturen vi opplevde i 2018 har vært
den sterkeste på mange år. Sagbrukene og treforedlingsindustrien har hatt et bra år, noe som gjør at de
kan investere og være sterke aktører på markedet også
i framtiden. Treforedlingsindustriens etterspørsel etter
massevirke har vært svært høy gjennom 2018. Prisene
har vært bra og kommet våre skogeiere til gode. Dette
har samtidig gjort at hogstinteressen har vært stor i
2018.
Markedet innenfor skogsektoren er kjent for å være meget volatilt, og dette har Mjøsen Skog tatt høyde for ved
valg av kunder. Mjøsen Skog har en langsiktig strategi
når det gjelder kundeportefølje og samarbeidspartnere,
der det er viktig at vi har kunder som investerer og tror
på framtiden og kunder som vi har med oss i både høyog lavkonjuktur. Det er viktig at vi har avsetning på virket selv når konjunkturen butter.

Bioenergi
Endrede markedsforhold for flis sammen med en relativt kald vinter bidro til omsetningsrekord for biobrensel i 2018. Det ble levert til sammen 260 300 løskubikkmeter biobrensel, fordelt på i overkant av 155 000
løskubikkmeter skogsflis (heltre og noe grot) og 105
000 løskubikkmeter stammevedflis med et samlet energiinnhold på 182,546 GWh. Avsetningssituasjonen for
biprodukter fra tremekanisk industri er vesentlig bedret
siste året, og sagbruksflis går i sterkere grad inn i det industrielle markedet. Deler av Østlandet er nå i ferd med
å oppleve mangel på flis til energiformål.

Tjenester for andelseierne
Tømmerhogst
2018 går inn i historien som kontrastenes år. Snøen kom
i januar, og det snødde jevnt og trutt hele vinteren kombinert med lave temperaturer. Dette førte til at vinteren
2018 ble den mest snørike på lang tid. Utfordringene for
hogstlagene ble større og større utover vinteren. Vi flyttet maskinlagene ned i lavereliggende områder der det
var litt mindre snø. Det ble også brukt gravemaskin for
å grave veier slik at maskinene kunne komme fram. Vinteren førte til at dieselforbruket pr avvirket kubikkmeter
tømmer ble langt høyere enn normalt.
Så kom våren, som umiddelbart gikk over i sommer. Var-
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merekordene i mai ble etterfulgt av varme og tørke og
resulterte i en tørkesommer verre enn i 1947. Mange
tiltak ble innført i forbindelse med den ekstreme brannfaren i skogen. Alle skogsmaskinførerne ble satt på
skolebenken for å lære hvordan man skal arbeide under
slike forhold for å minimalisere brannfaren. Mjøsen Skog
var hele tiden i dialog med myndighetene for å vurdere
risikoen. Alle maskinene ble utstyrt med enkelt slukkeutstyr. Det ble også innført prosedyre om skriftlig
risikovurdering. Totalt sett klarte vi å gjennomføre sommeren uten stopp i hogsten, men det ble mye ekstra
flytting av maskiner.
I august begynte det å regne, og det kom mye nedbør,
men ikke mer enn at vi kunne holde en høy aktivitet i
skogen.
Trass i værforholdene ble det tett ved avvirkningsrekord
i Mjøsen Skog også i 2018, ettersom det ble innmålt
nær 1, 2 mill. kbm. Styret retter derfor en spesiell takk til
Mjøsen Skogs samarbeidene entreprenører for arbeidet
de har nedlagt i et svært krevende år.
Skogkultur
Markberedning, bruk av foredla planter, plantefeltkontroll og ungskogpleie er tiltak vi har hatt fokus på i
2018. Mjøsen Skog har vært opptatt av å øke investeringene i ny skog i mange år. Nå forventer styret at det nye
skogprogrammet EDEL øker skogkulturaktivitet i vårt
område. En positiv utvikling noteres allerede i 2018.
Mjøsen Skog har hatt for liten kapasitet på markberedning det siste året ettersom det er få tilbydere i markedet. På tross av dette og brannfaren som reduserte
aktiviteten i en periode, klarte vi å markberede mer enn
10 000 dekar.
Vi ligger på et høyt nivå når det gjelder planting og
plantesalg. Tilskuddet til tettere planting ble videreført
i 2018, noe våre skogeiere benyttet seg av.
Gjødslingsaktiviteten er fortsatt høy, og fortsatt tilskudd til gjødsling bidrar til dette.
I 2018 klarte vi for første gang å passere 20 000 dekar utført ungskogpleie. En lang sesong bidro til dette.
EDEL-satsingen har sørget for ekstra fokus på ungskogpleie, og styret er særlig fornøyd med den positive utviklingen vi ser på dette feltet, ettersom behovet for
ungskogpleie er så stort i hele vårt område.

Areal og Ressurser
Skogbruksplanen har aldri stått sterkere
Nytten av å ha en skogbruksplan har aldri vært større
enn den er nå. Data blir stadig bedre, og brukervennligheten øker med utvikling av det digitale skogbruksplanverktøyet ALLMA. Dessuten blir kravet om tilgang
til digitale kartdata høyere ved økende digitalisering i
skogbruket.
Skog er en attraktiv ressurs. Skogeierne opplever et
stadig større press fra aktører som ønsker å kjøpe tømmer og selge tjenester. Dette kan i enkelte tilfeller være
aktører som ikke er like opptatt av å gjennomføre tiltak
som er optimale for skogeieren. Styret mener at med
en planmessig tilnærming er det større sjanser for å ta
riktige beslutninger. Derfor mener styret det fortsatt er
viktig at Mjøsen Skog utvikler skogbruksplanen til å bli
enda mer brukervennlig og at planen inneholder flere
data. EDEL-skogbehandlingsprogrammet sammen med
ALLMA gir økt nytte og kunnskap for skogeieren til å
drive et optimalt skogbruk og systematisk skogskjøtsel.
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Mjøsen Skog leverte nye skogbruksplaner i Alvdal, Engerdal, Stor-Elvdal og Elverum i løpet av 2018. I alt ble
det levert 334 skogbruksplaner på et produktivt skogareal på 1 139 000 dekar.
Høsten 2018 ble det påbegynt takster i Dovre, Lesja,
Sarpsborg, Moss og Hobøl. Ved årsskiftet er vi i gang
med fototakst i alle disse kommunene. Sommeren 2018
ble det gjennomført markarbeid i Aremark, Halden, Eidsvoll, Eidskog, Elverum og Våler. Mjøsen Skog vil levere de
nye skogbruksplanene til skogeiere i disse kommunene
i 2019.
Det er også tegnet kontrakt om takster i Snåsa og i
Langmorkje almenning. Arbeidet i disse to prosjektene
er ikke påbegynt.
ALLMA
Ved årsskiftet var det 2004 skogeiere med et produktivt areal på 7,2 mill. dekar som abonnerte på ALLMA.
Det er en betydelig oppgang fra året før. Store aktører
i norsk skogbruk som Opplysningsvesenets Fond, Forsvarsbygg, Trysil kommuneskoger og de fleste store
bygdeallmenningene er i dag blant de som har stor
nytte av ALLMA som verktøy for skogforvaltning og
driftsplanlegging.
Også i 2018 ble det brukt store ressurser på kurs og
opplæring, samt markedsføring. ALLMA har blitt en
sterk merkevare.
Stor aktivitet innenfor rådgivning
Fire områder er vernet gjennom frivillig vern-ordningen
i 2018. Det gjelder Vinstradalen i Nord-Fron, Sjoa i Sel,
utvidelse av Solbrålia i Sør-Fron og Brattåshaugen i Gjøvik. I tillegg er det gjennom året jobbet med 18 andre
områder, hvorav 9 områder sannsynligvis blir vernet i
løpet av 2019. Til sammen omfatter dette et produktivt
skogareal på 24 000 dekar. Det er satt inn økte ressurser for å gjennomføre den store pågangen vi opplever
rundt frivillig vern.
En annen betydelig arbeidsoppgave innen seksjon rådgivning er linjerydding. For øyeblikket har Mjøsen Skog
kontrakt med Hafslund Nett AS om rydding i lokalnettet
og lavspentnettet på Øvre Romerike og i regionalnettet
i hele Hafslund Nett sitt område. Dessuten har vi gjennom året utført rydding av vegetasjon i Gudbrandsdal
Energi sitt linjenett.
Det er også jobbet med verdivurderinger/takster av eiendommer i forbindelse med eierskifter og salg. Dessuten er det foretatt verdivurdering av skogarealer som
skal avstås til ny offentlig infrastruktur, blant annet for
Statnett, nytt Nasjonalt Beredskapssenter, Eidsiva Nett
og Bane Nor. For Elgregion Mjøsa-Glomma er det gjennomført elgbeitetakst.

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
lovbestemte krav og sertifiseringskrav på miljøområdet blir fulgt opp. Bedriften er miljøsertifisert etter ISO
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14001, med krav om at skogbehandlingen følger Norsk
PEFC Skogstandard. Kombinasjonen er anerkjent av
den globale sertifiseringsordningen PEFC. Mjøsen Skog
krever at alt tømmer som omsettes gjennom bedriften,
følger Norsk PEFC Skogstandard.
Mjøsen Skog er også FSC®FM gruppesertifisert (FSCC103851) gjennom Soil Association Certification Ltd.
Mjøsen Skog som handelsorganisasjon er 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 med forbedringer for å
effektivisere den daglige driften.
EDEL-satsing
Mjøsen Skog har samarbeidet med Glommen Skog om
utviklingen av et nytt skogbehandlingsprogram, som våren 2018 fikk navnet EDEL. Gjennom å følge de faglige
rådene som er samlet inn fra relevante forskningsmiljøer og innarbeidet i skogprogrammet EDEL, tilrettelegger
man for å produsere mer skog med høyere verdi og tidligere hogsttidspunkt. Potensialet for produksjonsøkning
(EDEL-effekten) er anslått til 50 prosent.
I august fikk skogbrukslederkorpset i Mjøsen Skog og
Glommen Skog opplæring i EDEL gjennom felles samling
i Sverige. De etterfølgende ukene arrangerte andelslagene EDEL-kvelder for skogeierne i sine områder. Mjøsen Skog arrangerte EDEL-kveld i hvert skogeierområde,
supplert med dagarrangementer på Toten og i Ringebu
i oktober. Temaene var markberedning, planting, plantefeltkontroll og ungskogpleie. Omkring 350 skogeiere
deltok på EDEL-arrangementene til Mjøsen Skog. Tilbakemeldingene var positive.
Som del av utviklingsarbeidet har Mjøsen Skog og Glommen Skog også produsert tre EDEL-filmer for å illustrere
temaene markberedning, planting og ungskogpleie. Filmene ble lansert på ulike plattformer høsten 2018 og
kan både brukes på skogkvelder og på hjemmebesøk
hos skogeierne.
Testing av nytt sagtømmerreglement
I 2017 startet Mjøsen Skog, Glommen Skog og Moelven
et utviklingsprosjekt for å forenkle sagtømmerreglementet. Prosjektet testet ut nytt sagtømmerreglement i
2018, og evalueringen av testene har vært positiv og et
forenklet målereglement for sagtømmer er nå tatt i bruk
i hele vårt område.
Nytt bransjesystem for virkeshandel
Et fornyet bransjesystem for virkeshandel ble tatt i bruk
høsten 2018 etter et omfattende og krevende utviklingsarbeid. Mjøsen Skog og de fleste aktørene i bransjen har stilt seg bak prosjektet og forventer at den nye
løsningen vil effektivisere virkeshandelen.
Ny skogeierportal
I løpet av 2018 har Mjøsen Skog oppgradert skogeierportalen slik at det blir enklere for andelseierne å følge
med. Portalen gir god oversikt og er brukervennlig. Den
nye skogeierportalen gjør det mulig for andelseierne å

signere avtaler med Mjøsen Skog rett i portalen. Ordrene
og framdriften på disse finnes også i portalen. Det samme gjør alle relevante regnskapsopplysninger. Den nye
skogeierportalen kan åpnes opp på alle flater; nettbrett,
smarttelefon og PC.

Næringspolitikk
Skremmende klimarapport gjør skogen viktigere
Den 8. oktober 2018 la FNs Klimapanel (IPPC) fram en
rapport som skremmer. Klimaendringene går raskere enn
før antatt. Den globale klimaavtalen, som ble vedtatt i
Paris i desember 2015, har som mål å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense
temperaturøkningen til 1,5 grader. Det skremmende er
at mange av de alvorlige effektene av oppvarming skjer
allerede ved 1,5 graders oppvarming.
Mulighetene for på redusere utslippene tilstrekkelig er
ikke særlig realistiske. Tiltak som suger opp CO2 fra atmosfæren blir derfor viktigere enn før. Aktiv bruk av skogressursene får derved enda større betydning framover.
Mjøsen Skogs eiere bør være både glade og stolte over å
eie og forvalte en ressurs som blir en viktig del av klimaløsningen. Nå gjelder det å være seg sitt ansvar bevisst
og bygge opp den nye skogen. EDEL-satsingen for økt
skogproduksjon kan derfor også sees på som et bidrag
i klimakampen.
Det grønne karbonkretsløpet
FNs Klimapanel sier nå at verdens forbruk av olje må
kuttes med mellom 40 og 80 prosent for å nå 1,5-gradersmålet. For å møte de alvorlige klimautfordringene
er det altså helt nødvendig å omstille forbruket fra svart
til grønt karbon. Her er råstoff fra fornybar skog en del
av løsningen.
Gitt et visst forbruksnivå vil det å hogge trær og bruke
dem som råstoff til ulike produkter samtidig som det
bygges opp igjen ny skog etter hogst, gi et grønt karbonkretsløp. Mengden CO2 i atmosfæren blir den samme. Hogges ikke trærne, må det hentes opp mer fossil
energi for å erstatte råstoffet fra den fornybare skogen.
Da tilfører vi «ny» CO2 til atmosfæren fra karbon som
har vært lagret i jorden i millioner av år, og vi får et svart
karbonkretsløp. Det er ikke bra for klimaet.
Heldigvis ser mange dette poenget, og tre i bygg har
blitt en vinner. Styret er likevel utålmodig etter en ny
teknisk byggeforskrift som inkluderer livsløpsbaserte
karbonfotavtrykk som klimakrav når materialer til bygg
skal vurderes, selvsagt med transport fra råstoffproduksjonen til byggetomten inkludert.
Bekymring for EU-effekt
Gjeldende skogpolitikk er å øke hogsten i Norge framover både av hensyn til verdiskapingen og klimaet.
I norsk iver etter å oppfylle EUs klimakrav ligger det
imidlertid snubletråder. Det er laget egne regneregler
for hvordan bruk av skog skal regnes inn i landenes klimaregnskap for arealbruk og skog (LULUCF). Dette gir
spesielle utfordringer fordi Norge i mange tiår har hogd
mindre enn halvparten av den årlige tilveksten.
Regneregler med referansebane og kompensasjonsordning skal kunne ta hensyn til dette, men da må den norske regjeringen utnytte handlingsrommet, ellers vil økt
hogst i verste fall regnes som klimautslipp. Den beste
løsningen ser nå ut til å være å velge samme modell
for opptak og utslipp av klimagasser som Sverige og
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Finland når regjeringen skal sende inn sin modell til EUkommisjonen for godkjenning.
Grunneierretten
Grunneierretten utfordres på en rekke felt. Samtidig
bør klimautfordringene øke mulighetene for nasjonal
satsing på verdiskaping basert på skogressursene. Det
er imidlertid en fare for at regjeringen legger for mye
kystinnhold i bioøkonomi-politikken. Regjeringsplattformen fra Granavollen fjerner heller ikke prinsippet om
næringsnøytralitet i virkemiddelpolitikken. Det svekker
muligheten for gode løsninger for skog- og trenæringen.
Styret er bekymret for økende restriksjoner på bruk av
skogarealene – uten erstatning. Mobilisering gjennom
miljøorganisasjoner øker mengden tilfeldige artsregisteringer. Naturtyperegisteringer har pågått i flere
år uten vitenskapelig og etterprøvbar metodikk. Kommunale prosesser med kartlegging og verdsetting av
friluftsområder skjer i de fleste tilfellene uten medvirkning fra grunneierne.
Plattformen fra Granavollen slår fast at regjeringen skal
sørge for samordnet naturkartlegging ved at det standardiserte naturtype- og naturbeskrivelsessystemet
– Natur i Norge (NiN) – legges til grunn for Miljøregistreringer i Skog (MiS) og annen offentlig finansiert kartlegging av naturtyper. Det er en nødvendig opprydding i
metoder. Samtidig må gamle registeringer basert på metoder som ikke er vitenskapelig basert og etterprøvbare,
fjernes fra offentlige databaser.
Styret mener det er helt nødvendig at Stortingets rovdyrforlik følges opp. I 2018 ble Naturbruksalliansen
stiftet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre
forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i
tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. En forvaltning må baseres på demokratiske prinsipper, åpenhet,
saklighet og innflytelse for de berørte. Mjøsen Skog
er representert i Naturbruksalliansen gjennom Norges
Skogeierforbund.
Stillstand mht skog- og trestrategien
Styret beklager at de regionale myndighetene ikke har
prioritert arbeidet med å revidere skog- og trestrategien
for Innlandet i 2018. Manglende prioritering av dette
feltet er bekymringsfullt tatt i betraktning skog- og trenæringens store betydning i Innlandet. Styret forventer
at prosessen prioriteres i 2019. Samtidig understreker
styret at strategien ikke blir vellykket dersom ikke skogog trenæringen selv får en aktiv rolle i prosessen.
Godspakke Innlandet
Godspakke Innlandet er en storstilt satsing på jernbanen
i vårt område. Hensikten er å øke kapasiteten i jernbanenettet, legge til rette for mer effektiv godstransport
på bane og redusere biltransport og transportkostnader.
For skognæringen som transporterer store volumer over
lange avstander, har dette selvsagt betydning. Godspakke Innlandet er også viktig i et klimaperspektiv.
Godspakke Innlandet inkluderer en rekke tiltak, bl.a. nye
tilsvinger, nye tømmer- og godsterminaler og elektrifisering av strekningen Kongsvinger-Elverum-Hamar. Styret mener det er svært viktig at alle tiltak innenfor Godspakke Innlandet gjennomføres – så raskt som mulig. Det
betyr at vi bl.a. ønsker økt kapasitet på terminalen på
Kongsvinger, ny terminal på Hauerseter og ny terminal
på Rudshøgda – alt gjennomført så raskt som mulig. Mjø-
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sen Skogs oppfatning er for øvrig at dagens terminaler
på Sørli i Stange og Hovemoen i Lillehammer er viktige
og er glad for at det er avklart at disse vil bestå.
For Mjøsen Skog er det å jobbe for at hele Godspakke
Innlandet blir gjennomført så raskt som mulig, et uttrykk
for at vi tenker helhetlig.
Veier og bruer
For femte år på rad har Mjøsen Skog koordinert de halvårlige dialogmøtene mellom Statens vegvesen Region
øst, fylkeskommunene og skog- og trenæringen i vårt
område. Fjerning av flaskehalser i form av bruer har
vært et viktig tema på dialogmøtene. Et tilbakevendende punkt har vært næringens ønske om at myndighetene ikke innfører telerestriksjoner for et helt fylke av
gangen, men deler opp fylket ut fra ulike klimaforhold.
For å utnytte vinteren ønsker styret at myndighetene
i langt større grad tillater vinteraksellast i vårt område.
Styret er fornøyd med at bruprogrammet nå har kommet inn i statsbudsjettet og derved følger opp Nasjonal
Transportplan. En viss usikkerhet er knyttet til om øremerkede midler til bruer vil drukne i regionreformen med
ny flertallsregjering.
Behovet for å ruste opp skogsbilveiene er formidabelt.
Styret er derfor tilfreds med at interessen for opprusting av skogsbilveier i vårt område er økende. Samtidig
beklager styret regjeringens beslutning om å la kommunene overta ansvaret for tilskuddsordningen som gjelder skogsbilveier.

Organisasjon og eiere
Fusjonsprosessen med Glommen Skog
Styret i Mjøsen Skog vedtok den 28. august 2018 å starte fusjonsforhandlinger med Glommen Skog. Samtidig
oppnevnte styret et forhandlingsutvalg for Mjøsen Skog
bestående av styreleder Terje Uggen, nestleder Siv Sviland Høye, ansattrepresentant i styret Rune Glæserud
og adm. dir. Steffen Skolseg.
Den 18. september offentliggjorde andelslagene at
Mjøsen Skog og Glommen Skog hadde bestemt seg for
å starter fusjonsforhandlinger. Informasjon om planene
gikk ut på nyhetsbrev fra Mjøsen Skog, og det ble holdt
informasjonsmøte for skogeierlagenes styreledere den
24. september.
Andelseierne ble invitert til å komme med spørsmål og
innspill om saker de var opptatt av ved en eventuell
fusjon med Glommen Skog til årsmøtedelegatene som
deltok på høstmøtet den 19. november, der det ble orientert om fusjonsprosessen. Innspill fra høstmøtet ble
tatt med i forhandlingsmøtet 22. november. Deretter ble
utkast til fusjonsdokument distribuert til alle andelseierne, med høringsfrist 13. desember.
Høringsuttalelser kom fra lokalorganisasjonen og allmenninger, Kontrollkomiteen og de ansatte i Mjøsen
Skog. Innspillene inkluderte bl.a. ønske om å tydeliggjøre praktisering av samvirkeprinsippene, prispolitikken
og vektlegging av ALLMA, skogbruksplan og IT-løsning.
Likedan var det bl.a. innspill knyttet til stemmer i årsmøtet, allmenningenes rolle, hovedkontorets plassering,
Kontrollkomiteens eksistens, presisering av geografisk
område samt synliggjøring av fusjonskostnader, innsparingspotensial og fordeler og ulemper ved fusjonen.
Styret behandlet høringsinnspillene på sitt møte den
20. desember og konkluderte med at det var grunnlag
for å fortsette forhandlingene. For å følge opp hørings-
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innspillene konkluderte styret samtidig med at det var
nødvendig å bruke mer tid enn det opprinnelig var lagt
opp til. Styret i Glommen Skog trakk samme konklusjon.
Styret har tatt på alvor at det har kommet kritikk i høringsrunden på at prosessen har gått for raskt og med
for dårlig involvering av eierne og de ansatte. Framdriftsplanen er derfor endret. Det legges opp til at et nytt
fusjonsutkast gir grunnlag for drøftinger på de lokale
andelseiermøtene i mars, slik at styret kan få nye innspill fra Mjøsen Skogs eiere før fusjonsforhandlingene
avsluttes. Saken vil også bli drøftet på Mjøsen Skogs
årsmøte i april.
I midten av mai 2019 vil styrene i Mjøsen Skog ta stilling til endelig fusjonsdokument og eventuelt innstille
på fusjon. Deretter blir det eventuelt innkalt til ekstraordinære andelseiermøter i valgkretsene og ekstraordinært årsmøte i Mjøsen Skog SA nærmere sommeren for
å behandle fusjonssaken formelt – med forbehold om
Konkurransetilsynets godkjenning.
Organisasjonsutvalget 2018
Styret i Mjøsen Skog nedsatte et nytt organisasjonsutvalg våren 2018. Utvalget, som ble ledet av nestleder
Siv Sviland Høye, har sett på tiltak for å vitalisere lokalorganisasjonen både når det gjelder arbeidsform og
struktur. Målet er å oppnå både økt eierengasjement og
økt eierstyring. Fusjonsforhandlingene med Glommen
Skog medførte at utvalget fikk et tilleggsmandat og
fortsatte arbeidet høsten 2018.
Utvalget foreslår at de sju skogeierområdene går fra å
være koordinerende organ til å overta som valgkretser
og bli en del av andelslaget. Dette får konsekvens for
skogeierlagene og deres rolle. For å effektivisere driften
og unngå dobbeltarbeid foreslår utvalget at det enten
iverksettes lokale prosesser med sikte på å slå sammen
skogeierlagene innenfor de sju skogeierområdene så
fort som mulig og seinest innen 5 år. Alternativt at skogeierlagene oppløses og skogeierlagenes verdier overføres til fond som disponeres av skogeierområdene i løpet
av en 10-årsperiode.
Det er det enkelte skogeierlaget som avgjør om man vil
følge opp dette. Innstillingen ble presentert på høstmøtet i november og har vært på høring i lokalorganisasjonen. Styret har merket seg at de foreløpige signalene
tyder på at det i flere områder planlegges fusjon mellom
skogeierlag allerede våren 2019.
Utvalget foreslår en rekke tiltak for å vitalisere arbeidet
i lokalorganisasjonen. Ny arbeidsform med skogeierområdene som valgkretser forutsetter forsterket kontakt
mellom skogeierområdets tillitsvalgte og andelslaget
styre og administrasjon. I tillegg til sterkere eierstyring
forventes dette å styrke næringspolitisk slagkraft og gi
mer effektiv ressursbruk.
Lokalorganisasjonens satsingsområder
Skogeierlagene og deres samarbeid via sju skogeierområder gir andelseierne faglige tilbud og bidrar til å ivareta andelseiernes næringspolitiske interesser lokalt. I
2018 har de faglige satsingsområdene vært «Veier»,
«Presisjonsskogbruket», «Skogfond-kurs», «Ny skatteordning», «Skogressursenes muligheter» (jf. nye
skogeiere) og ALLMA. De næringspolitiske satsingsområdene har vært «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i kommunen», «Innspill til Klima- og energiplan
i kommunen», «Møte med lokalpolitikerne om skogressurser og verdiskaping i kommunen».

Industrielt eierskap
Moelven Industrier ASA
Omsetningen i Moelven Industrier passerte 11,0 milliarder kroner i 2018, og konsernet oppnådde sitt nest
beste driftsresultat i konsernets historie. Driftsresultatet endte på 639 millioner kroner etter en økning på
218 millioner sammenlignet med året før.
Konsernet består av 44 produksjonsselskaper i Norge
og i Sverige, og har 3524 ansatte pr 31.12.2018. Moelven er organisert i tre divisjoner (Timber, Wood og
Byggsystemer) og har i tillegg salgskontorer i flere land
i Europa. Det investeres vesentlig både innen Wood og
Timber samt i fabrikkene innen Byggsystemer for å videreutvikle konsernet. I januar 2019 åpnet det nye logistikksenteret i Brumunddal der Moelven har investert
30 mill. kroner. Gode distribusjonsløsninger er et viktig
konkurransefortrinn for Wood, som forsyner byggevarehandelen.
Oplandske Bioenergi AS
Oplandske Bioenergi har 22 anlegg i drift og leverte
56 GWh i 2018. Selskapet solgte varme for i underkant
av 44 mill. kroner. Oplandske har bygd et nytt anlegg i
2018 på Eidsvoll Verk som skal levere ca. 0,8 GWh per
år når det er ferdig utbygd. Etterspørselen etter varme
øker rundt Jørstadmoen og Jorekstad. Oplandske har derfor skiftet ut en 500 kW fliskjel med en 1000 kW kjel. I
tillegg til økt varmeproduksjon vil selskapet kunne bruke flis av noe dårligere kvalitet på den nye kjelen.
Flisprisene har økt betydelig gjennom 2018. Strømprisene har også økt, og Oplandske har satt opp varmeprisene der vi kan. Selskapet vil dermed også i 2018 oppnå
et positivt resultat på ca. 2 mill. kroner før skatt. Det ble
utbetalt utbytte i 2018.

Rekruttering
Mjøsen Skog er opptatt av rekrutteringen til utdanning
i skogbruk – både for skogeiere, skogsmaskinførere og
funksjonærer. Bedriften er medlem av Skoglauget, deltar i «Velg Skog»-arbeidet og sponser stipendordningen
til skogbruksstudenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås og Høyskolen i Hedmark avd. Evenstad.
I løpet av 2018 har Mjøsen Skog bistått studenter ved
NTNU på Gjøvik som har jobbet med problemstillinger
innenfor skog- og tresektoren.

Likestilling
Kvinneandelen i skogeierlagenes styrer har gått ned
etter toppåret 2009, da kvinneandelen var på hele 30
prosent. Etter valgene i 2018 er kvinneandelen i skogeierlagenes styrer nede på snaut 23 prosent. Fem av 22
skogeierlag har ikke kvinner i styret. For tiden er det ingen kvinnelige lokallagsledere. Styret mener dette er en
uheldig utvikling og ber skogeierlagenes valgkomiteer
om å følge opp dette.
Kvinneandelen blant de eiervalgte i Mjøsen Skogs styre
er 40 prosent, mens det ikke er kvinner blant de ansattvalgte etter valgene i 2018. Dette året sitter det to
kvinner i Mjøsen Skogs valgkomité. Kvinneandelen blant
de ansatte i bedriften er på snaut 16 prosent, hvorav
over halvparten har skogfaglig bakgrunn. Mjøsen Skogs
ledergruppe har en kvinneandel på 33 prosent.
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Medarbeidere
Antall fast ansatte i selskapet ved utgangen av 2018
var 65 funksjonærer og to skogsarbeidere. Totalt utførte
disse 61,2 årsverk i Mjøsen Skog i 2018. Sykefraværet
var på 1,63 prosent.
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 2018 en totalomsetning på 776
mill. kroner.
Driftsresultatet endte på 2,3 mill. kroner. Bonusutbetalinger på tømmer finansiert over driften beløper seg til
12,5 mill. kroner.
Finansresultatet endte på 10,7 mill. kroner. Årsresultatet
ble 12,9 mill. kroner før skatt.
Bokført egenkapital ved årets slutt var 249,5 mill. kroner.
Andelskapitalen var på 59,5 mill. kroner, som utgjør 23,8
prosent av bokført egenkapital. Egenkapitalprosenten
ved utgangen av året var 68,5 mot 67,9 ved utgangen
av 2017.
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 2018 på 4,2 prosent på ordinære andeler og
5,2 prosent på tilleggsandeler.

Styret fremmer følgende forslag til disponering av årets
resultat:
1000 kr
Forrentning på innskutt egenkapital:

Kr

2.627

Overført opptjent egenkapital:

Kr

9.893

Sum disponert:

Kr 12.520

Framtidsutsikter
Vi er inne i en periode med sterk konjunktur for både
tremekanisk industri og for treforedlingsindustrien. Det
forventes at det også for 2019 vil være stor etterspørsel etter så vel sagtømmer som massevirke. Imidlertid
forventes det å være noe mer balanse mellom tilbud og
etterspørsel framover.
Det sterke fokuset vi har fått på klimaendringer og behovet for å redusere klimautslipp har gitt bruk av tre ny
annerkjennelse. Dette er veldig gledelig. Et eksempel er
byggingen av verdens høyeste trehus i vår region. Dette
skaper blest og gir et positivt omdømme for vår næring.
Våre kunder investerer betydelig i produksjonsapparat
og FoU for å kunne utnytte råstoffet bedre og i nye produkter. Dette gjelder både innenfor tremekanisk industri
og i treforedlingsindustrien. Det er gledelig at bedriftene
ser muligheter i tre som byggemateriale og satser for
framtiden.
For biovirke og energiflisproduksjon er det god etterspørsel i markedet. Etablerte anlegg utvider og har
større behov for flis enn tidligere. Det forventes derfor
stabile og gode avsetningsmuligheter for 2019.

Styrets takk
Styret takker andelseiere og tillitsvalgte for både oppslutning og engasjement for Mjøsen Skog i 2018. Videre
takker styret ansatte og samarbeidspartnere for god og
solid innsats gjennom året.

31. desember 2018
Lillehammer, 31. januar 2019

Terje Uggen
styrets leder

Siv Sviland Høye
nestleder

Ole Randin Klokkerengen
styremedlem

Rune Glæserud
styremedlem
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Anders Flugsrud
styremedlem

Asbjørn Bjørnstad
styremedlem

Lisbet Rustad
styremedlem

Steffen Skolseg
adm. direktør

Regnskap

1

2

3

4

1. I september besøkte lederen i Stortingets Energi og miljøkomité Ketil
Kjenseth (V) den grønne verdikjeden i Innlandet, fra skogdrift i Biri via
Mjøsbruket og fram til Mjøstårnet i tre. F.v. Johannes Bergum (Mjøsen Skog),
Ketil Kjenseth, Nils Bøhn (Norges Skogeierforbund) og Sturla Westrum
(Moelven). Foto: BERIT SANNESS
2. Høsten 2018 laget flere utenlandske medier reportasjer som startet til skogs
og endt opp i Mjøstårnet. Journalist Grégoire Allix i Le Monde (t.h.) besøkte
skogsdrift i Biri sammen med skogbruksleder Bjørn Eilert Øveraasen.
Foto: KRISTINA SKAMSAR

3. Et ALLMA-abonnement gir tilgang til den digitale skogbruksplanen ALLMA
med oppdaterte data og kart uansett hvor man befinner seg i egen skog.
Tilbys nå både for iPhone og Android. Foto: SILJE LUDVIGSEN
4. Etter ett år i stillingen som administrerende direktør kan Steffen Skolseg
konstatere at de ansatte viser sterk lagånd, stor innsatsvilje og er svært
bevisst at Mjøsen Skog er til for sine andelseiere. Foto: SILJE LUDVIGSEN
5. Styret mener det er svært viktig at alle tiltak innenfor Godspakke Innlandet
gjennomføres – så raskt som mulig.
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RESULTATREGNSKAP
Alle beløp er i hele 1000 kr

Driftsinntekter

Note

Salg av varer og tjenester
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

2018

2017

774 899

696 451

1 123

700

10,15

776 022

697 151

15

687 721

613 801

12 496

11 915

11

45 295

42 554

2

4 078

3 488

Driftskostnader
Forbruk av varer og tjenester
Leverandørbonuser
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad

11,15

Sum driftskostnader
Driftsresultat

24 160

22 624

773 750

694 382

2 272

2 769

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

328

631

1 151

1 063

20

0

10 401

7 452

Rentekostnad

-1 232

-1 182

Netto finansinntekt

10 667

7 964

Ordinært resultat før skattekostnad

12 939

10 733

14

419

427

9

12 520

10 306

Avsatt forrentning på andelskapital

9

2 627

2 397

Overføringer annen egenkapital

9

9 893

7 908

12 520

10 306

Aksjeutbytte

Skattekostnad på ordinært resultat
Årsresultat

3

Overføringer og disponeringer

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

EIENDELER
Anleggsmidler

Note

2018

2017

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

2

13 542

13 684

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol

2

15 342

8 335

Biler

2

Varige driftsmidler

5 985

4 865

Anlegg under utførelse

0

4 791

Sum varige driftsmidler

34 870

31 676

500

500

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Pensjonsmidler

3
5

1 003

965

3,13

193 418

191 055

4

2 624

2 573

Sum finansielle anleggsmidler

197 545

195 093

Sum anleggsmidler

232 415

226 769

6

8 678

12 161

80 845

78 868

3,7

27 347

14 514

108 192

93 382

Investeringer i aksjer og andeler
Andre langsiktige fordringer

Omløpsmidler
Varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Investeringer
Markedsbaserte aksjer og aksjefond

3

5 453

7 213

8,12

9 963

13 155

Sum omløpsmidler

132 286

125 910

Sum eiendeler

364 701

352 679

Bankinnskudd, kontanter og lignende
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BALANSE PR. 31. DESEMBER
Alle beløp er i hele 1000 kr

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital

Note

2018

2017

9

59 484

59 412

9

190 000

180 107

249 484

239 519

5

3 270

4 090

13

30 000

30 000

57 792

52 620

0

0

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

14

Skyldige offentlige avgifter

4 173

7 209

17 345

16 845

2 636

2 396

81 946

79 070

Sum gjeld

115 216

113 160

Sum egenkapital og gjeld

364 701

352 679

Annen kortsiktig gjeld
Forrentning på andelskapital

9

Sum kortsiktig gjeld

31. desember 2018
Lillehammer, 31. januar 2019

Terje Uggen
styrets leder

Siv Sviland Høye
nestleder

Ole Randin Klokkerengen
styremedlem

Rune Glæserud
styremedlem
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Anders Flugsrud
styremedlem

Asbjørn Bjørnstad
styremedlem

Lisbet Rustad
styremedlem

Steffen Skolseg
adm. direktør
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NOTER TIL REGNSKAPET

Alle beløp er i hele 1 000 kr

NOTE 1 - ANVENDTE REGNSKAPSPRINSIPPER
Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og
god regnskapsskikk i Norge.
Aksjer og andeler ført som omløpsmiddel
Andeler i aksjefond er vurdert til laveste av kostpris og
virkelig verdi. Gevinst/tap ved salg er bokført som netto
finansinntekt/-kostnad.

føres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes
forventede utnyttbare levetid. Vedikehold av driftsmidler
kostnadsføres løpende driftskostnader. Påkostninger og
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i
takt med driftsmidlet.
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.

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 balanse-

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 22 % 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
2018

Sum
2017

11 226

4 475

6 234

27 448

49 383

45 259

1 940

10 123

12 063

4 124

2 159

2 189

22 228

26 576

22 498

2 316

5 985

15 343

34 870

26 885

142

820

3 116

4 078

3 488

20-25 år

10 år

3-4 år

Kostpris 1.1.18
Tilgang 2018
Avgang/utrangering 2018
Totale avskrivninger og nedskrivninger
Bokført verdi 31.12.18
Avskrivninger 2018
Økonomisk levetid

11 226
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NOTE 3 - AKSJER OG ANDELER
Eierandel
31.12.18

Andel av EK
31.12.18

Bokført verdi
31.12.18

291 353

173 884

Moelven Industrier ASA

11,75 %

Transportfellesskapet Østlandet AS

25,00 %

125

Oplandske Bioenergi AS

36,05 %

15 605

Lena Fjernvarme AS

13,00 %

842

Øvrige aksjer

2 961

Sum finansielle anleggsmidler

193 418

Markedsbaserte fond og obligasjoner

5 453

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 31.12.2018 er ført opp på aksjeposten.
Utbetalt utbytte i 2018 er 10 351.

Det heleide datterselskapet AS Kirkegaten 70 har følgende
egenkapital og resultat for 2018:

Avgitt konsernbidrag

-249

Markedsbaserte fond og obligasjoner har en markedsverdi
på 5 233 og en kostpris på 5 453.

Egenkapital 31.12.18

4 784

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

Egenkapital 1.1.18

4 783

Årets resultat

250

Markedsverdien av bygget i Kirkegata 70 er anslått til ca
10 millioner kroner.
Andelslaget har en kortsiktig fordring på 1 575 på
datterselskapet pr. 31.12.18.selskapet pr. 31.12.17.

NOTE 4 - LÅN ANSATTE/ANDRE FORDRINGER
MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR
Det er gjennom året utbetalt nye lån til ansatte med til
sammen 1 134. Alle lån er pantesikret. Avdragstiden for
lån til bil er inntil 4 år. Renten tilsvarer normrentesatsen
fastsatt av myndighetene.

Lån til ansatte
Andre langsiktige fordringer
(anleggsmidler)
Sum

2018

2017

1 942

1 665

682

909

2 624

2 573

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 31.12.18 er på 1 003.
Den gamle ytelsesbaserte ordningen med tilhørende pensjonsmidler ble avviklet i 2017.

Det er inngått pensjonsavtale med tidligere 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. Denne representerer den
usikrede ordningen.
Den usikrede pensjonsavtalen ble aktuarmessig beregnet
pr. 31.12.17 og det er prognosen for 2018 som er benyttet. Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn
ved beregningen: Avkastning på pensjonsmidler: 4,0 %,
diskonteringsrente: 2,3 %, årlig lønnsvekst: 2,5 % årlig økning i folketrygdens grunnbeløp: 2,25 %, årlig regulering av
pensjoner: 0,4 %.
Beregningen viser:

Estimerte pensjonsforpliktelser
Ikke resultatført estimatavvik
Estimerte pensjonsmidler
Pensjonsmidler
Pensjonsforpliktelse

Usikrede

3 594
324
0
0
3 270
Note forts. neste side.
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Forts. NOTE 5

Usikrede
Nåverdi av årets pensjonsopptjening

NOTE 9 - EGENKAPITAL

0

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

80

Innskutt egenkapital 1.1.18

59 412

Årets endring i egenkapital

Avkastning på pensjonsmidler

0

Periodisert arbeidsgiveravgift

12

Innbetalt andelsinnskudd

894

Estimatavvik

0

Oppsagte andelsinnskudd

-822

Administrasjonskostnader

0

Innskutt egenkapital 31.12.18

Netto pensjonskostnad

91

NOTE 6 - VARER

59 484

Opptjent egenkapital 1.1.18

180 107

Årets resultat

12 520

Avsatt forrentning på andelskapital 2018

-2 627

2018

2017

Opptjent egenkapital 31.12.18

190 000

Tømmer

3 217

3 071

Sum egenkapital 31.12.18

249 484

Energivirke – råvarer

4 781

7 201

680

1 890

8 678

12 162

Energivirke – egentilvirket
Sum

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

NOTE 7 - ANDRE FORDRINGER
Inntektsført på igangværende prosjekter i avdeling for
Areal og Ressurser
24 198
Direkte kostnader knyttet til opptjent inntekts
Dekningsbidrag på igangværende prosjekter

Opptjente ikke fakturerte inntekter på
igangværende prosjekter

19 604
4 593

20 380

Mellomværende datterselskap

1 575

Andre fordringer

5 392

Sum andre fordringer

27 347

NOTE 8 - KASSE/BANK/POSTGIRO

Andelene ble tildelt ut fra bonitetsfordelt produktivt skogareal og verdi av tømmerleveranser i perioden 1992-2005.
Ved inngangen av 2018 manglet 4 118 på at sum obligatorisk andelsinnskudd skulle være fullt innbetalt, mens
verdien av tildelte tilleggsandeler som bare gir rett til forrentning utgjorde 13 876.
De samme tallene ved utgangen av året var henholdsvis
4 158 og 13 754. 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.

Det er etablert en skattetrekksgaranti pålydende 2 500.
NOTE 10 - SPESIFIKASJON AV DRIFTSINNTEKTER
Driftsinntekter for salg av varer og tjenester fordeler seg
på følgende virksomhetsområder:
2018
2017
Tømmer og skogtjenester

705 630

633 841

Bioenergi

36 564

24 174

Skogbruksplaner

22 807

28 869

Serviceavgift

3 314

3 195

Andre inntekter

7 708

7 073

776 022

697 151

Sum
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Betalbar skatt i balansen består av avsatt formuesskatt på
447 og skattefunnfordring på 717, reklassifisert til andre
fordringer.

NOTE 11 - SPESIFIKASJON AV LØNNSKOSTNAD,
ANTALL ANSATTE OG GODTGJØRELSER
2018

2017

36 448

31 726

Folketrygdavgift

5 860

5 048

Pensjonskostnader

2 334

5 325

653

455

45 295

42 554

Lønn

Andre ytelser
Sum

Oversikt over midlertidige forskjeller:
Fordringer
Varer

0

0
1 813

-2 267

-3 125

0

0

-45 313

-45 344

0

0

-40 965

-43 389

Fast eiendom

10 677

10 677

Driftsmidler

16 328

10 774

8 678

12 161

110 544

95 585

9 963

13 155

307 578

244 165

0

4 791

Pensjoner
Regnskapmessig avsetning

Ytelser til ledende
personer

Fremførbar godtgjørelse på utbytte

Lønn

1 375

Pensjonskostnader

91

Andre ytelser

99

Styret

Andre
tillitsvalgte

800

532

Revisor
Kostnadsført godtgjørelse for revisjon av Mjøsen Skog SAs
regnskap i 2018 utgjør 172.
For annen bistand er det kostnadsført 27, dette relateres til
revisjoner av enkeltprosjekter.

Fremførbart underskudd

Sum midlertidige forskjeller
Grunnlag for formuesskatt:

Varebeholdning
Fordringer
Bankinnskudd og kontanter
Ligningsverdi av verdipapir
Anlegg under utførelse

NOTE 12 - GARANTIANSVAR
Det påhviler andelslaget et garantiansvar i forbindelse med
Driftskredittordningen i landbruket. I tillegg har andelslaget
en garanti overfor Nye Veier AS pålydende 728.

Gjeld

-109 309

-106 674

Verdsettelsesrabatt

-74 524

0

Reduksjon av gjeld

17 565

0

297 499

284 634

Nettoformue

NOTE 13 - GJELD SOM ER SIKRET VED PANT
Gjeld til kredittinstitusjoner 30 000 med forfall innen 5
år og kassekreditt med limit 10 000, 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 14 - SKATTEKOSTNAD
Årets skattekostnad fordeler seg på:

2018

For mye avsatt betalbar skatt i 2017

-28

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:

Formuesskatt 0,15 % av nettoformue

447

Ansatte

Sum skattekostnad

419

Styret
Øvrige andelseiere

Beregning av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnad

-10 842

Mottatt konsernbidrag

328

Årets skattegrunnlag

18

Datterselskap – leie av lokaler

2018

2017

16 133

7 516

5 161

1 944

587 902

515 452

796

786

12 939

Permanente forskjeller

Endring i midlertidige forskjeller

2017
3 267

4 396

Anleggsmidler

Det gjennomsnittlige antallet ansatte i regnskapsåret har
vært 61 funksjonærer og 2 skogsarbeidere.
Adm.
direktør

2018
2 219

-2 393
32

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

Regnskap

KONTANTSTRØMANALYSE

Alle beløp er i hele 1 000 kr
2018

2017

12 939

10 732

398

343

0

0

4 078

3 488

3 483

-112

+/- Endring i kundefordringer

-1 977

-7 257

+/- Endring i leverandørgjeld

5 171

1 533

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
-

Periodens betalte skatter

-/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler
+

Ordinære avskrivninger

+/- Endring i varelager

+/- Forskjell mellom kostn.ført pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn.
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter
=

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-859

2 824

-16 236

2 057

6 997

13 608

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
+

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

0

0

-

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-7 271

-5 540

+

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

2 000

0

-

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler

-2 603

-490

=

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-7 874

-6 030

Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
-

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

+/- Netto endring i kassekreditt
+

Innbetaling av egenkapital

-

Tilbakebetaling av egenkapital

=

0

0

0

0

894

1 321

-823

-846

Utbetaling av avkastning på andelskapital

-2 387

-2 199

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-2 316

-1 725

0

0

+/- Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter
=

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

-3 193

5 853

+

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse

13 155

7 302

=

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter vedperiodens slutt

9 963

13 155
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Revisors beretning
- 2018
Mjøsen Skog SA
MVA
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1. I samarbeid med Lillehammer museum anla
Mjøsen Skog en skogsti på Maihaugen i 2018.
Informasjonstavler forteller bl.a. om hva skogbruket
har bidratt med for å utvikle det biologiske
mangfoldet.
Foto: GEIR KORSVOLD
2. Huldrestry.
Foto: ELISABETH GILL
3. Lungenever, indikatorart på kontinuitet.
Foto: GYRD HARSTAD

Miljørapport 2018
Miljøpolitikk

Nøkkelbiotopregistrering

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.

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.

Interne revisjoner og kontroll
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 løpet året gjennomført etterregistrering på et
fåtall eiendommer som fortsatt mangler miljøregistrering. Norsk PEFC Skogstandard setter nå tydeligere krav
til kvalitetsvurdering av tidligere miljøregistreringer.

Frivillig vern
Det er i 2018 gjennomført 53 stikkprøvekontroller av
skogsdrifter, med et spesielt fokus på hensyn til viktige
miljø-/kulturelementer. Resultatene er tilfredsstillende
for mange sjekkpunkter. Samtidig peker resultatene på
forbedringsområder knyttet til blant annet avgrensing
og ivaretakelse av miljøverdier, kantsoner, friluftsliv og
rutiner for miljødokumentasjon.
Skogkultur er et viktig satsingsområde for Mjøsen
Skog. Stikkprøvekontroll av skogkulturtjenestene brukes derfor aktivt for å identifisere og følge opp områder som kan forbedres. Mjøsen Skog tok i 2018 i bruk
et eget opplæringsprogram spesielt rettet mot de som
utførte skogkulturoppdrag for Mjøsen Skog.

Eksterne revisjoner
Under årets revisjon av hvordan bedriften etterlever ISO 14001 Miljøledelsessystem og Norsk PEFC
Skogstandard, ble det lagt vekt på implementering av
revidert ISO 14001 standard, samt fokusområder knyttet til vannhensyn og langsiktig virkesproduksjon. Vår
virksomhet i Ringebu, Ringsaker og Hamar/Løten ble
revidert. Det ble gitt fire avvik (kategori 2) og en observasjon. Funnene er knyttet til HMS, rutiner for hensyn
til drikkevannskilder og interne rutiner. Avvik er fulgt
opp og lukket. Tilbakemeldingene fra Det Norske Veritas GL viser at vi arbeider godt med miljøstyringen
i organisasjonen. Funn og tilbakemeldinger blir brukt
aktivt i vårt forbedringsarbeid.
Orbicon AS gjennomførte i oktober årets FSC®-revisjon,
og også her var tilbakemeldingene bra. Samtidig påpeker rapporten klare forbedringsområder. Det ble gitt
fem avvik og en observasjon. Funnene er knyttet til
terrengstransport/vannhensyn, livsløpstrær og administrative rutiner. Tilbakemeldingene brukes aktivt i
forbedringsarbeid.

Stabile bevilgninger over statsbudsjettet sikrer god
framdrift i pågående frivillig vern saker. I 2018 ble det
fattet vernevedtak for flere nye skogreservater der
Mjøsen Skog har bistått grunneiere i verneprosessen.

Informasjon og opplæring
Nettbasert opplæringsprogram kalt Skogskjøtselskolen er tatt i bruk for egne ansatte og underleverandører for skogkulturtjenester, i samarbeid med Glommen
Skog. Opplæringsprogrammet inngår i satsingen på
skogbehandlingsprogrammet EDEL.

Miljøstatus og utfordringer
I løpet av 2018 har Mjøsen Skog registrert fire henvendelser knyttet til miljøspørsmål. Disse er besvart og
fulgt opp i henhold til våre rutiner.
Hensyn til vannressurser, viktige miljøelementer og
kulturminner krever løpende fokus. Samtidig ser en at
riktig bruk av ny teknologi reduserer risikoen for feil.
Implementering av fuktighetskart i planlegging og utførelse er prioritert de siste årene. Kartinformasjonen
er viktig med tanke på å unngå unødige kjøreskader og
sikre en stedtilpasset skogbehandling. I tillegg er dokumentasjon og gjenbruk av innsamlede geografiske
data et område det arbeides med å videreutvikle og
forbedre. En tydeliggjøring av skogbrukets miljøarbeid
for omverden er fortsatt viktig for næringen.

PEFC™ sertifisering
PEFC er verdens største
system for sertifisering av
bærekraftig skogbruk og
produkter fra bærekraftig
skogbruk. Mjøsen Skog er
PEFC sertifisert gjennom
Det Norske Veritas GL.
I Norge er ordningen basert
på Norsk PEFC Skogstandard, samt ISO 14001
Miljøledelsessystem.

FSC® sertifisering
Mjøsen Skog er FSC®FM
gruppesertifisert (FSCC103851) gjennom Soil
Association Certification
Ltd. Mjøsen Skog som handelsorganisasjon er også
sertifisert for omsetning
av FSC® virke gjennom en
FSC® CoC sporbarhetssertifisering (FSC-C103764).
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1. Omkring 350 skogeiere deltok på EDEL-arrangementene til Mjøsen Skog.
Her fra EDEL-dagen i Ringebu i oktober. Foto: KRISTINA SKAMSAR
2. Ringsaker Skogeierområdes leder Helge Hvoslef snakket engasjert om
bjørk til både skoleelever og voksne under Innenlandsmarkedet på Moelv i
august. Foto: KRISTINA SKAMSAR
3. Organisasjonsutvalget 2018 besto av (f.v.) Lars Ligaarden, Siv Sviland Høye
(leder), Håvard Syse, Jon Grunde Roland og Helge Hvoslef, samt sekretær
Berit Sanness.

5

2

4

4. Tre EDEL-filmer ble produsert med Anne Guri Kløvstad fra Mjøsen Skog og Sverre
Holm fra Glommen Skog i hovedrollene. Daniel Nordby, Glis Studio AS, filmet og
redigerte. Silje Ludvigsen (t.h.) koordinerte. Foto: KRISTINA SKAMSAR
5. Mjøsen Skog var sponsor og deltok med stor stand under Motorsag-VM, som ble
arrangert på Lillehammer i august. Forståelsen for det grønne karbonkretsløpet
ble frontet sammen med EDEL og ALLMA. Forberedelsene til skog- og trenæringens felles Tenk Tre-kampanje startet også i 2018. Tenk Tre blir en viktig
satsing de neste årene. Foto: KRISTINA SKAMSAR

Organisasjonen

Organisasjon
Norsk Virkesmåling
Styreleder: Steffen Skolseg

ADMINISTRASJON
Medarbeidere

Norwegian Wood Cluster
Styreleder: Erik A. Dahl

Pr. 31.12.2018 er 67 fast ansatt i Mjøsen Skog SA.

Antall ansatte 2018

Ansatte

Årsverk

Distriktstjenesten

29

27,6

Skogsarbeidere

2

1,5

Areal og ressurser

22

18,9

Tømmeravdeling

5

5

Organisasjon og samfunn

2

2

Økonomi og administrasjon
SUM

7
67

6,2
61,2

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

REPRESENTASJON
Representasjon i andre selskaper og organisasjoner
pr 31.12.2018
Norges Skogeierforbund
Styremedlem: Terje Uggen
Medlem av valgkomiteen: Siv Sviland Høye
Moelven Industrier ASA
Styremedlem: Asbjørn Bjørnstad
Medlem av bedriftsforsamlingen: Terje Uggen
Medlem av valgkomiteen: Terje Uggen

Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig
Medlem i generalforsamlingen: Torun Heringstad
Medlem i generalforsamlingen: Anne Mæhlum
Medlem av valgkomiteen: Terje Uggen
Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)
Styremedlem: Siv Sviland Høye
Utviklingsfondet for skogbruk
Styremedlem: Berit Sanness
Rådgivende utvalg for sentralt inntrukne rentemidler
fra skogfond
Medlem: Berit Sanness
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
Forhandlingsutvalget for Naturbruksoverenskomsten,
NHO Mat og Drikke
Medlem: Johannes Bergum
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
Norsk Skogkapital AS
Styremedlem: Terje Uggen
Transportfellesskapet Østlandet AS
Styremedlem: Steffen Skolseg
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ÅRSMØTE
Representanter i årsmøtet 11. og 12. april 2018
Ordfører:

Jostein Tromsnes

Varaordfører:

Kjersti Narum

Valgkretser:

Representanter:

Valgkretser:

Representanter:

Skjåk

Lesja og Dovre

Håvard Syse

Langmorkje

Skjåk

Rolv Kjeka

Fron

Ottar Moe

Lom

Øyer

Vågå

Toten 1

Sel og Heidal

Per Anton Eide

Toten 2

Fron

Ole O. Brandvold

Ringebu - Fåvang

Pål Borgen, Tore B. Segelstad

Toten 3

Rolf Børstad

Øyer - Tretten

Toten 4

Gausdal

Eina

Nes
Furnes

Mathias Neraasen

Fåberg

Jon Grunde Roland, Johan Enger,
Jens Martin Holme, Arne Haave

Tore Lien Bjørnstad

Biri
Gjøvik

Vang

Johs Wetten

Løiten

Tore Sætren

Stange

Endre Jørgensen

Einar Stuve, Nils Petter Sand,
Mona Herberg

Morten Øie

Pihl AS

Lars Ligaarden, Harald Gubberud,
Arne Åsstuen, Gry P. Rolid,
Aina Kvernsveen

Østre Toten

Per Håkon Hveem, Ruth Lunden,
Nina Balke

Sverre Lang-Ree
Romedal

Trond Kalstad, Anders Iverslien,
Eystein Forseth

Brøttum
Veldre

Jo Elvestad, Erik Rindal,
Bård Sletten

Toten 5

Ringsaker

Anders Gustav Bjørnsen

Lars Maagaard

Vestre Toten

Ole Edvard Løken

Gaute Nøkleholm

Brøttum

Jon Grande Dahl , Jarle Krogsrud

Ringsaker

Helge Hvoslef, Carsten Bakke,

Eidsvoll

Hans Olav Grini, Kristen Kongssund,
Ragnhild Oudenstad

Styret i Mjøsen Skog SA:
Terje Uggen, leder

Furnes

Olav Dobloug

Lisbet Rustad, nestleder

Vang

Kristian P. Pandum, Eivind Imislund

Asbjørn Bjørnstad

Løten

Tor Erik Martinsen

Siv Sviland Høye

Stange

Nils Busvold, Eli Andressen

Ole Randin Klokkerengen

Feiring

Gunnar Sjuve

Kent Ove Moren, ansattvalgt

Eidsvoll

Dag Skovseth, Harald Opsahl

Rune Glæserud, ansattvalgt
Antall representanter som kunne møte i alt:
Fra styret
Fra skogeierlagene
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7
49

Fra almenningene / Pihl AS

15

I alt

71
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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. 31.12.18
Skogeierlag:

Leder:

Nestleder / styremedlemmer:

Lesja og Dovre

Håvard Syse

Narve Tveiten, Jon Håvard Hågå, Alf Petter Berg

Skjåk

Rolv Kjeka

Berit Alice Risheim, Hans Kristen Skamsar

30

Lom

Kristian Kjæstad

Ottar Garmo, Ragnhild Sjurgard

47

Vågå

Anders Gustav Bjørnsen

Berit Jeanne Brun, Jon Gustav Bjørnstad

Sel og Heidal

Per Anton Eide

Øyvind Holen, Terje Hoff

141

Fron

Ole Brandvold

Hanne Hvattum, Edvard Hamilton, Eskil Hovland

265

Ringebu - Fåvang

Pål Borgen

Tore B. Segelstad, Ole Høystad, Inga Trøstaker, Terje Rotås 199

Øyer - Tretten

Jo Elvestad

Erik Rindal, Bård Sletten, Ole Skaug, Solveig Ourom

Gausdal

Trond Kalstad

Anders Iverslien, Vegard H. Grimstad, Monica Skumlien,
Andreas Smith-Erichsen

286

Fåberg

Jon Grunde Roland

Johan Enger, Silje Jørstad, Jens Martin Holme

271

Biri

Einar Stuve

Nils Petter Sand, Mona Herberg

141

Gjøvik

Lars Ligaarden

Harald Gubberud, Magnus Liljedahl, Gry Pernille Rolid

297

Østre Toten

Christian Diskerud Meyer

Ruth Lunden, Nina Balke, Per Håkon Hveem, Trond Ulsrud

245

Vestre Toten

Ole Edvard Løken

Erik Grefsrud, Erling R. Aasjordet

192

Brøttum

Jon Grande Dahl

Anita Beate Sandvold, Jarle Krogsrud

Ringsaker

Helge Hvoslef

Carsten Bakke, Ragnhild Oudenstad, Hans Olav Grini,

Furnes

Leif Einar Bratengen

Lars-Ole Godager Tveter, Olav Dobloug

Vang

Kristian P. Pandum

Eivind Imislund, Anne Rustad

109

Løten

Tor Erik Martinsen

May-Elin Imset, Knut Holen

104

Stange

Nils Busvold

Tom Sagbakken, Eli Andressen

215

Feiring

Alf Magne Bjørndal

Gunnar Stenberg Sjuve, Ida Camilla Søberg Berger

Eidsvoll

Ole Randin Klokkerengen

Dag Skovseth, Harald Opsahl

Jørgen Opsal

Ant. medl:
160

58

195

90

306
61

74
179
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STYRET I MJØSEN SKOG SA
STYRET

Valgt 1. gang
leder 2015
(nestleder fra 2013)
Siv Sviland Høye, Ringebu-Fåvang,
nestleder 2017
(styremedlem fra 2016)
Asbjørn Bjørnstad, Brøttum
2013
Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll
2011
Lisbet Rustad, Fåberg
2015

Varamedlemmer til styret
Valgt 1. gang
1. vara Carsten Bakke, Ringsaker
2017
2. vara Arild Svare, Langmorkje Almenning
2017
3. vara Ruth Lunden, Ø. Toten
2015

Valgt av de ansatte

Ansattevalgte varamedlemmer til styret

Terje Uggen, Veldre Almenning,

Anders Flugsrud, Lillehammer
Rune Glæserud, Reinsvoll

(fram til årsmøtet 2020)
2018
2014

1. vara Anne Guri Kløvstad
2. vara Silje Ludvigsen

ORDFØRER/VARAORDFØRER
ORDFØRER/VARAORDFØRER
Jostein Tromsnes, Ringebu-Fåvang
Kjersti Narum, Stange

Valgt 1. gang
2009
2014

KONTROLLKOMITÉ
KONTROLLKOMITÉ
Astrid Simengård, Øyer-Tretten,
Lars Skramstad, Løten
Ordfører
Jostein Tromsnes, Ringebu-Fåvang

Valgt 1. gang
leder 2017
(medlem fra 2016)
2017

Personlig varamedlem
Per Arvid Bragelien, Sel
Ole Kjøs, Vang
Varaordfører
Kjersti Narum, Stange

Valgt 1. gang
2017
2017
2014

2009

VALGKOMITÉ
Distrikt
Nord-Gudbrandsdal
Sør-Gudbrandsdal
Gjøvik - Toten
Nord-Hedmark
Sør-Hedmark
Eidsvoll
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Periode
2016-19
2017-20
2016-19
2018-21
2017-20
2018-21

Medlem
Anders Formo, nestleder
Jon Grunde Roland
Nils Petter Sand, leder
Anne Cathrine Blakstad
Lars Bryhni
Karin Hägg

Varamedlem
Reidar Vestad
Kari Kirkebø
Aina Kvernsveen
Simen Mæhlum
Lars Maagaard
Ketil Langseth

Statistikk

HISTORISK OVERSIKT

Oversikt 1950 - 2018. 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

År

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

Sagtømmer gran 2

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

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

2017

3 683

1 191,9

697,2

214

514

2018

3 686

1 182,0

776,0

292

552

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

2014

2015

2016

2017

2018

121 317

109 000

102 850

109 267

155 350

39 786

67 348

80 112

69 677

104 946

161 103

176 348

184 978

178 944

260 296

1) Skogsflis: Flis av heltre og GROT (GReiner Og Topper)
2) Stammevedflis: Fliset rundvirke fra terminal på Rudshøgda
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Mjøsen Skog SA
Kirkegata 70, Postboks 84, 2601 Lillehammer
Telefon:
E-post:
Web:

61 26 30 00
mjosen@mjosen.no
www.mjosen.no

Produksjon: Kobolt Printshop AS, Gjøvik

www.mjosen.no

