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INFORMASJON FRA MJØSEN SKOG03/2016

Struktursaken
Generaldebatten under årsmøtet i Mjøsen Skog på Honne den 20. april 2016 viste at spørsmålet om struk-
turendringer i skogeiersamvirket fortsatt er en aktuell sak. Knapt noe annet tema ble berørt under general-
debatten. Styret hadde allerede et klart mandat fra årsmøtet 2015, men flere er utålmodig etter at det skal 
skje mer og ba styret jobbe aktivt videre med målene fra årsmøtevedtaket i 2015. Samtidig skaffet styret seg 
arbeidsro for først å få noe ut av samarbeidsavtalen med Glommen Skog.

Årsmøtet 2016
 Les mer på side 2, 3 og 4
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Formalisert samarbeid 
med Glommen Skog

TRELAST SAGTØMMER MASSEVIRKE

Kontakt din 
skogbruksleder 

for detaljert 
prisinformasjon!

MJØSEN SKOG INNGÅR et formalisert, nært og forpliktende samarbeid 
med Glommen Skog. Dette er konklusjonen etter siste års strukturpro-
sess i Mjøsen Skog. Årsmøtet i fjor staket ut en klar kurs og ga Mjøsen 
mandat for å gå bredt ut. Vi inviterte de andre skogeierandelslagene til en 
prosess hvor målet var å avklare felles interesse for det store strukturelle 
hovedgrepet; en sammenslutning til ett slagkraftig og samlet andelslag. 
Denne løsningen viste det seg ikke å være grunnlag for i dagens situasjon. 
Fra vår side vil vi hevde at utfallet ikke sto på oss. Vi gikk inn i prosessen 
med høy motivasjon, tid, krefter og ressurser, men uten mulighet til å 
tvinge fram «ekteskap» mot partenes vilje, kom vi til kort.
 I prosessen videre ble ambisjonen følgelig nedjustert til gjennomfør-
bare løsninger på regionalt nivå. Valgt løsning er å bygge en nærmere og 
formalisert allianse med Glommen.  Målet er å bygge denne så fast og 
konkret at vi i resultater skal komme så nær opptil det vi kunne oppnådd 
ved fusjon, uten å endre etablerte strukturer og med drift innenfor de 
konkurranserettslige spillereglene i Norge.

PÅ FORELØPIG FIRE prioriterte områder skal vi i fellesskap sette oss 
klart definerte, målbare og etterprøvbare mål. Det gjelder områdene: 
Eksportsalg av tømmer, Transport- og logistikkløsninger, Næringspoli-
tikk og Internt forbedringsprogram knyttet til drift og tjenester/service 
overfor våre andelseiere. Når eksportsalg er med som prioritert område, 
vil vi understreke at dette ikke skal gå utover forsyning av sagtømmer til 
eksisterende kunder i norsk trelastindustri. For våre eiere er det langsik-
tig viktig at grunnlaget for framtidig verdiskapning i hjemmeindustrien 
ikke svekkes ytterligere. Likeledes er det viktig at Mjøsen Skog bidrar 
der vi har forutsetninger og løfteevne til reetablering av massevirkefor-
brukende industri i Norge. Dette må vi lykkes med uten å svikte de le-
veranseforpliktelsene vi har og som er totalt avgjørende for avsetning av 
massevirke i dag.

VI ER OPPMERKSOM PÅ at løsningen vi har avstemt med Glommen 
Skog er mindre ambisiøs en flere av våre andelseiere har ønsket. Selv om 
det ikke er grunnlag for en storfusjon eller andre fusjonsløsninger nå, vil 
Mjøsen Skog fortsatt jobbe for en gradvis strukturutvikling innen skog-
eiersamvirket. Årets årsmøtevedtak peker klart på at dette skal være en 
fortsatt ambisjon, men at vi nå har støtte i å konsolidere og utvikle sam-
arbeidsløsningen med Glommen. Det er dette vi skal ha hovedfokus på, 
slik at vi får utløst de potensialene vi ser i løsningen. Parallelt med dette 

skal vi også være åpne for gode samar-
beidsløsninger med naboen i vest, Viken 
Skog, der samarbeid og fellesløsninger er 
hensiktsmessig og gjennomførbart.

REDAKSJONEN AVSLUTTET 25.04.2016

MarkedsBildet

Et Moelven for framtiden 

Markedet oppfattes som stabilt og det kommer positive signal-
er fra trelastmarkedet både i Europa og andre markeder. Mot 
slutten av 2015 var det furua som tapte mest i trelastmarkedet, 
men nå er bunnen nådd, og det er igjen håp om bedre kon-
junkturer utover året.

Prisforhandlingene for periode 5-7 har startet. Vi ser ingen dramatikk når 
det gjelder prisene for denne perioden.
 Eksporten fortsetter med de kundene vi har innledet relasjoner med. I lø-
pet av denne perioden kommer vi til å ta inn et nytt sagbruk i kundeporte-
føljen, for å øke sagtømmerandelen. Det er viktig at vi tar ut de sortimentene 
vi har avsetning for og på den måten øker sagtømmerandelen i hogstene.
 De neste tre årene kommer det til å bli investert store beløp i den Skan-
dinaviske treforedlingsindustrien. Det er Sverige og Finland som står før 
disse milliardinvesteringene. Er vi heldige, kommer vi til å se visse endrin-
ger i prisen på massevirke framover. Det finnes allerede signaler om høyere 
massevirkepris i visse deler av Sverige. 

Konsernsjef Morten Kristiansen i 
Moelven Industrier (bildet) orien-
terte årsmøtet i Mjøsen Skog om 
Moelvens arbeid med forbedring og 
omstrukturering. 

Høsten 2014 var lønnsomheten til Moel-
ven utilfredsstillende, og det manglet ei-
erkapital til nye investeringer. – Vi hadde 
fått et svekket Moelven, og slik kunne det 
ikke fortsette. Vi tok grep og har forbe-

dret oss betydelig, noe også den siste utbytteutbetalingen vitner om, sa  
Morten Kristiansen.
 – Vi har automatisert prosessene i stor grad. Nå jobber vi for å finne ut 
hvor modulbyggeri har fortrinn. Dessuten forbedrer vi oss med krevende 
kunder og har for eksempel et utmerket samarbeid med Statens vegvesen 
om trebruene, sa Kristiansen, som pekte på behovet for mer FoU og bedre 
rammebetingelser i Norge.
 Konsernsjefen ble utfordret på om Moelven igjen vil etablere ny mas-
sivtrefabrikk. - Vi har prøvd, og det gikk ikke bra, men ikke dermed sagt at 
det er produktet det er noe galt med. Moelven selger massivtrematerialer 
i Norge, men de ikke produsert her, sa Kristiansen, som omtalte seg som 
dempet optimist til muligheten for ny massivtrefabrikk i Norge. 

I årsmøtetalen uttrykte styreleder Terje Uggen blant annet skuffelse over 
Regjeringens manglende oppfølging av SKOG22 og mente skognæringen må samle 
kreftene for å sikre at det grønne skiftet får grønt innhold – og ikke trekkes mot kys-
ten og ender i blå marinteknologiske løsninger.

Markeringer

ÅRSMØTET 2016

Bård Bjørgo har jobbet som skogbruksleder for Mjøsen Skog 
i 25 år. Under årsmøtemiddagen ble han hedret med velfor-
tjent ros og hilsen fra bedriften v/adm. dir. Erik A. Dahl.

Rammevilkårene må bl.a. gjøre det mulig å rei-
se ny skogindustri. - Det er et megaparadoks 
at skogressursene i Norge aldri har vært større, 
mens den nasjonale foredlingsevnen har utviklet 
seg motsatt vei, sa Uggen.
 – Det er ikke framtidsrettet å gi fra seg fored-
lingsverdien på nær halve det norske tømmer-
volumet til nabolandet, sa Uggen, som ønsket 
seg en gradvis reetablering av massevirkeforbru-
kende industri i Norge. Han hilste derfor vel-
kommen Skogeierforbundets arbeid for å få på 
plass en modell for reising av ny skogeierkapital, 
en insentivordning som sammen med annen fi-
nansiell match og forutsatt myndighetenes tilret-
telegging av nødvendige rammebetingelser, kan 
bidra til ny industrireising.

Råderetten under press
Styrelederen ristet også på hodet over Grønn 
skattekommisjon og var bekymret for konse-
kvensene av stortingsmeldingen om naturmang-
fold som behandles våren 2016.
 – Vi registrerer at miljøorganisasjonene for tiden 
lobber for at Stortinget skal fastsette mål om 10 pro-
sent vern av produktivt skogareal og at det skal bli 
forbudt å hogge skog eldre enn 160 år. Begge for-
slag er uakseptable, sa Terje Uggen, som framhevet 
at skogvern må skje gjennom frivillig vern.

 Landsskogtakseringens registreringer doku-
menterer at det har blitt mer gammel skog, mer 
død ved, flere grove gamle trær og mer lauvskog 
i Norge, noe som har stor betydning for det bio-
logiske mangfoldet. - Denne positive utviklin-
gen har ikke kommet av seg selv. Det er resultat 
av skognæringens miljøløft i løpet av de siste 20 
årene, sa Uggen og mente Stortinget må aner-
kjenne dette miljøløftet og den positive utvik-
lingen for det biologiske mangfoldet i skog som 
nå er dokumentert.

Naturlig karbonkretsløp kontra tilførsel av 
fossilt karbon
Terje Uggen var også opptatt av at manglende 
forståelse for en helhetlig skog-klima-sammen-
heng kan gjøre at myndighetene trekker helt feil 
konklusjoner. - Det er ingen klimaløsning å for-
lenge omløpstid eller verne skog, slik noen for-
fekter. Det er tilførselen av fossilt karbon inn i 
naturens eget CO2-kretsløp som er avgjørende 
for den globale oppvarmingen, sa Uggen.

Struktur
Naturlig nok var styrets fokus på strukturend-
ringer og samarbeid i skogeiersamvirket sentralt 
i talen. Det vises til side 2 i Mjøsnytt. Hele talen 
kan leses på www.mjosen.no 
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Det vanket hyggelige ord fra styreleder Terje Uggen og et 
flott Sigstad-bilde som takk for innsatsen i styret til avtrop-
pende styremedlem Torun Heringstad under årsmøtemid-
dagen. 

Tekst: BERIT SANNESS

Etterlyser oppfølging 
av SKOG22

Styreleder Terje Uggen i Mjøsen Skog vil fortsatt jobbe for en gradvis strukturutvikling i skogeiersamvirket.

Valget
TERJE UGGEN, VELDRE ALMENNING, ble enstemmig gjen-
valgt som styreleder. Også resten av valget gikk helt i 
tråd med valgkomiteens innstilling. Etter valget består 
styret i Mjøsen Skog av:
 Styreleder Terje Uggen, Veldre Almenning (gjenvalg)
 Nestleder Lisbet Rustad, Fåberg (gjenvalg)
 Styremedlem Asbjørn Bjørnstad, Brøttum (gjenvalg)
 Styremedlem Siv Sviland Høye, Ringebu-Fåvang (ny)
 Styremedlem Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll 
 (ikke på valg)
 Styremedlem Rune Glæserud, Reinsvoll (ansatterepr.)
 Styremedlem Kent Ove Moren, Stange (ansatterepr.)

Ordfører Jostein Tromsnes, Ringebu-Fåvang, Varaord-
fører Kjersti Narum, Stange Kontrollkomiteens leder 
Anton Tøsti, Stange, ble også gjenvalgt. Ny leder av 
valgkomiteen ble Gina Andersgård, Øyer-Tretten.  

terje uggen
Styreleder
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Generaldebatten under årsmøtet i Mjøsen Skog dreide seg i realiteten kun om struk-
tursaken. Nok en gang var det Einar Stuve, Biri Skogeierlag, som dro i gang debatten. 

Begrunnelsen var behovet for å reise ny industri.

ÅRSMØTET 2016

Einar Stuve minnet om årsmøtevedtaket i fjor 
der hensikten var å samle alle skogeierandelsla-
gene for å få kraft og bidra til å få opp mer mas-
seforbrukende industri i Norge.
 – Mjøsen Skog gjorde, slik jeg oppfattet det, et 
helhjertet forsøk på å motivere alle andelslagene 
i fjor høst. Selv om det nå er bevegelser i samvir-
ket, er det for puslete. Mens andelslagenes ledere 
og tillitsvalgte lister seg fram, investeres det tungt 
i våre naboland. Vi kommer lengre og lengre bak 
i leksa. Jeg tror at dersom lederne våre i skogeier-
samvirket hadde fått en klar marsjordre, så hadde 
det skjedd noe. For meg er overordnet mål stor-
fusjon. Vi må også løfte fram Norske Skog, som 
nesten har gått over ende, for det er lettere å få 
opp igjen den bedriften enn å etablere nytt. Ba-
lansene i andelslagene viser at der er det ikke så 
mye midler, men skogeierne sitter på verdier selv, 
sa Stuve.
 – Selv om det ikke er mulig med storfusjon nå, 
vil vi jobbe for en gradvis strukturutvikling. Vi-
ken og AT samarbeider, og Glommen og Mjø-
sen samarbeider. Men ikke som to blokker. Jeg 

mener vi også skal samarbeid på tvers, sa Terje 
Uggen i generaldebatten.
 Enkelte delegater uttrykte en viss utålmodig-
het etter å få til fusjoner. Samtidig fikk styret 
full støtte for sitt arbeid. Årsmøtevedtaket fra 
2015, der styret ble bedt om å initiere en prosess 
med sikte på nye samarbeidsløsninger med mål 
om strukturell endring av skogeiersamvirket, og 
der fusjon av alle andelslagene er hovedmålet, 
gjelder fortsatt. Samtidig presiserte årsmøtet 
sin støtte til – som et første skritt - styrets ar-
beid med et konkret samarbeid med Glommen 
Skog og at samarbeidsgevinster må realiseres. 
Årsmøtet forventer heller ikke nye fusjonsini-
tiativ i året som kommer.
 På spørsmålet om kulturforskjeller mellom 
Mjøsen Skog og Glommen, svarte Terje Uggen 
bekreftende. –Det er kulturforskjeller mellom 
oss, men det at vi nå skal samarbeid med Glom-
men betyr IKKE at vi skal synkronisere oss mot 
dem på deres premisser. Vi skal gjøre hverandre 
bedre. Vi skal bruke det beste vi har og det beste 
de har, sa Uggen. 
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– Jeg er opptatt av kulturforskjellen mellom Mjøsen og 
Glommen og er bekymret for om Mjøsen heretter vil gjøre 
som Glommen, sa Trond Karlstad, Gausdal Skogeierlag.

– Jeg er komfortabel med det styret har gjort etter årsmøtet 
i fjor. Når det viser seg at det ikke er mulig å få til en storfu-
sjon, lurer jeg på om det er verdt å bruke mer krefter på 
dette nå. Kanskje er det mulig å skape sterkere allianser på 
andre områder, sa Sevald Sperstad, Skjåk Skogeierlag.

Styreleder Einar Stuve, Biri Skogeierlag, var aktiv i general-
debatten.

– Skogeierforbundet er viktig for å kunne ivareta våre interes-
ser. Etter at forbundet mistet sentrale prisforhandlinger har 
småkongene kunne herje. Ingen har vært bedre enn andre. 
Men det har aldri vært viktigere å stå sammen, snakke 
sammen og tale med én tunge enn nå. Vi er i ferd med å mar-
ginaliseres. Å ha et sterkt Skogeierforbund står seg i framtiden, 
sa Gudbrand Gulsvik, nestleder i Viken Skog og vara til styret i 
Skogeierforbundet, under sin orientering fra forbundet. 

– Vi ser gode resultater i Mjøsen. Det er positivt. Men når det 
gjelder industri må vi våkne. Vi har en veldig nedadgående 
trend med mindre lønnsomhet i skogbruket. Jeg støtter fullt 
ut det som kommer fra Biri og oppropet sist. Vi må reise ny 
massevirkeforbrukende industri. Det er utrolig viktig for oss 
som skogeiere, sa Jon Grunde Roland, Fåberg Skogeierlag.

Tekst: BERIT SANNESS

Glimt fra 
generaldebatten

Årsmøtet ble stødig ledet av f.v. ordfører Jostein Tromsnes og varaordfører Kjersti Narum. Foran sitter også styreleder Terje 
Uggen, nestleder Lisbet Rustad og styremedlemmene Rune Glæserud, Kent Ove Moren (delvis skjult), Asbjørn Bjørnstad, 
Torun Heringstad og Ole Randin Klokkerengen.


