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Vi er i kjernen!





2014

Det var da 8 
skogeierandelslag



2019

Det blir 4 skogeierandelslag
i Norge

I juni 2019 ble det ja til
fusjon mellom Mjøsen Skog 
og Glommen Skog



Flere enn andelslagene på 
tømmerkjøp.

• NORTØMMER
• SB Skog AS
• Noen flere småaktører



4,7 mill kbm

3,3 mill kbm

1,1 mill kbm

Omsetningsvolum



Størrelse teller 



July 22, 2012 Footer text here 10

Norsk massevirkeindustri er svak!



Godspakke Innlandet



7. September 2017 Hva kan vi få ut av tømmerstokken?12

Eierskap i Moelven

Sagbruksindustrien



Kompetanse og fag 



Teknologi og utvikling



15

Infrastruktur/Næringspolitikk

Skogsveger
Kilometer Andel %

Hedmark 11.708 23,7

Oppland 6.701 13,6



Press fra mange grupper



Strategi 2020-2022 – visjon og ambisjonsnivå

• Verdiskaping og økonomi
• Bærekraft, klima og miljø
• Marked, kunder, produkter og tjenester
• Operasjonell aktivitet – kvalitet og presisjon
• Ansatte, andelseiere og tillitsvalgte
• Innovasjon, forretningsutvikling og FoU
• Eierskapsutøvelse
• samfunnsaktørrollen



Antall medlemmer og 7250
Årlige tømmerleverandører 3500
Volum tømmer 3,3 mill.m3 

Ansatte 139
Omsetning 2 mrd. NOK
EK MNOK 911

Glommen Mjøsen Skog



Samhandling næring - offentlig

• Hva tenker dere – samhandling.
• Kjerneområde – hvordan utvikle en ledende rolle?
• Aktiv forvaltning – «license to operate»
• Glommen Mjøsen har ambisjoner

• Edel – ambisjonsnivå på ressursforvaltning
• 74 tonn forsøk
• Ny verdiskaping – bioraffineri eller biodrivstoff? 
• Kapital og kompetanse



Regional skogpolicy?

• Innlandets viktigste ressurs, «vi er kjernen»
• Verdikjeden, hvordan utvikle

• Skogsbilvegene, alt starter der
• Fylkesvegene, «bottlenecks – bruer

• Verdiskaping, nye muligheter;
• Biovalley
• Trestrategi
• Forankring

• Mye prat, men hvordan komme ut av startblokka?



Det viktigste fusjonsgrepet?

Heter ikke «gamle Mjøsen» eller «gamle 
Glommen», men

Vest og Øst

Glommen Mjøsen er godt i siget!
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