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MED EKTE VERDIER SKAL VI SKAPE GULL
AV GRØNNE SKOGER
Gjennom respekt, samarbeid, offensivitet, nytenking og langsiktighet

SKOGSBILVEGER

HOLMENGA
NÆRINGSOMRÅDE

FRØÅR I
GRANSKOGEN

Våre skogsbilveger ble i hovedsak
bygget ut for et par generasjoner
siden. De har vært til stor nytte for
å frakte ut utallige tømmerlass og
lettet tilgangen til skogene for
skogsarbeidere, jegere og friluftsfolk.

Etter mange år med planlegging
ble detaljregulering av Holmenga
Næringsområde ved E 6 i Eidsvoll
kommune vedtatt i 2019. Området
består av vel 200 dekar regulert
næringsareal i tillegg nødvendig
infrastruktur.

Etter all hogst blir det etablert
ny skog. I all hovedsak skjer dette
ved utplanting av trær produsert
i planteskoler.

Nytt klima og nye krav til effektiv
logistikk stiller større krav til
veinettet enn tidligere. Vi har derfor
i år gjennomført vårt første store
opprustingsprosjekt. Det er
Svartungsvegen med sideveger
som har fått et solid løft. Nye veger
vil følge i årene som kommer.
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Klargjøring av tomtene er i gang i
samarbeid med Anlegg Øst AS. Deler
av området er allerede utsprengt og
klargjort for salg. Videre klargjøring
pågår fortløpende.

Forside: Vanning av tømmer Borgerstua. Foto Haaken Eric Mathiesen

Etter tørkesommeren 2018 fikk
sterk blomstring og frøproduksjon
i granskogen. Vi er nå spente
på om dette vil resultere i mye
naturlig foryngelse av gran på
hogstflatene. Vi følger nøye med
på denne utviklingen.
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Skogbruk er naturvern
I disse tider er politikere og folk flest svært opptatt av miljø. Det er bra! Men alle våre miljøsynder relateres
utelukkende til klima. Dette er feil! Klimaendringer har kommet, og kommer, slik de alltid har gjort, og de
styres og påvirkes av krefter som er langt eldre og sterkere enn menneskeheten. Krefter som f.eks. solen,
jordrotasjonen, havstrømmer, seismisk aktivitet og naturlig CO2 utslipp gjennom jordskorpen (95% av totalen).
Her har menneskeheten liten eller ingen påvirkningskraft. Klimaet må vi ta som det kommer, og innrette
oss deretter! Øko-systemet og miljøet på kloden er imidlertid noe helt annet. Innen disse aspektene er det
menneskeheten selv som forårsaker de største problemene og som er den store miljøsynderen. Dette
merker også vi når det gjelder forsøpling, forurensing og uvettig bruk av våre skoger og eiendommer.
Skogbruk er en naturbasert virksomhet som tar vare på natur og miljø. For hvert tre som hugges så vokser
et nytt opp. Skog er en fornybar ressurs, som samtidig gjør oss den tjenesten at den binder CO2 når den vokser.
Samtidig verner vi stadig større deler av eiendommen vår gjennom frivillig vern. Det gamle slagordet
«Skogbruk er Naturvern» holder i høyeste grad stikk.
Pga. stort tømmerlager i Europa grunnet vindfall og barkbiller så har tømmerprisene sunket noe.
Dette får vi tro at er midlertidig, da tømmer og trelast er i en langsiktig oppadgående trend. Og for å være
ajour når det gjelder fremtidig transportbehov, så er vi i ferd med å oppgradere vårt skogsbilveinett.
Det skjer svært mye spennende på eiendomssiden. Vi befinner oss i landets største vekstområde,
og med vår langsiktige måte å betrakte ting på så tror jeg vi greier å holde «tunga rett i munn» og utvikle
eiendomsprosjekter som er til samfunnets og miljøets beste, i et ellers opphetet marked.
Og vi opprettholder vår virksomhet når det gjelder kulturbasert næring som på mange måter er vårt
«ansikt utad». Vi har etablert hyggelige og kvalitetsbevisste jule- og hagemarkeder på Stallgården som blir
svært godt besøkt, og det foregår mye positivt gjennom Aktivitetsværket på Festiviteten. Til tross for mange
dystre spådommer så ser vi fremtiden lyst i møte.

Haaken Eric Mathiesen
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Mathiesen Eidsvold Værk ANS driver skogbruk, utmark og eiendomsforvaltning i kommunene
Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Ullensaker og Nes i Viken fylke, og kommunene Gran og Østre
Toten i Innlandet fylke. I tillegg drives kulturformidling i Eidsvoll kommune og skoglig entreprenørvirksomhet i regionen for øvrig. Eiendomsutvikling drives gjennom datterselskapet
MEV Eiendom AS.
MEV ANS eier 358.000 daa skog og
landarealer, samt diverse næringsbygg, boliger og hytter. Kontoret
og forretningsadressen er i Hurdal
kommune. Pr 31.12.19 var det
20 fast ansatte og en lærling.
Årsregnskapet er basert på forutsetningen om fortsatt drift. Styrets
vurdering av selskapets økonomiske
stilling og markedsutsikter tilsier
at dette er forsvarlig. I løpet av året
har styret vedtatt ny strategiplan for
selskapet for perioden 2020–2025.

Økonomi
Den samlede omsetning fra
den ordinære virksomhet var
kr 64 031 693 i 2019. Ca 14% av
omsetningsøkningen i forhold til 2018
skyldes nye prinsipper for føring av
skogfond. Driftsresultatet ble
kr 5 164 116 kr, en reduksjon fra 2018
da driftsresultatet ble kr 9 365 739.
Reduksjon i driftsresultat er i
hovedsak knyttet til tunge vedlikeholdsprosjekter gjennom året.
Finans gav et resultat på kr 1 461 515.
Dette gir et årsresultat før skatt på
kr 6 625 632. Årsresultat i 2018 var
kr 9 141 818.
Likviditeten gjennom året har vært
god. Overskuddslikviditet er plassert
i ulike finansielle instrumenter.

Driften gjennom året
I løpet av året er det solgt 71 808 m3
tømmer, en reduksjon på 8% i forhold
til 2018. Virkeslager ved vei ved
årets slutt var 8 000 m3, en betydelig
økning fra 2018, så avvirkningen i
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2019 har vært noe høyere enn i 2018.
Det er sluttavvirket 64 850 m3 og
tynnet 12 750 m3. Gjennom de senere
år har vi trappet opp sluttavvirkning
og tynning basert på skoglige
prognoser. Årets avvirkningsnivå
vil bli videreført i årene fremover.
Gjennomsnittsprisen for salg av
tømmer ble 494 kr/m3, en oppgang
på 7% fra 2018. Prisnivået viste en
fallende tendens utover året. Prisnivået har hatt et ytterligere fall
på begynnelsen av 2020.
Innen skog har det vært normal
aktivitet på skogkultur. Det er
gjennomført ungskogpleie på 3 171
daa og plantet 238 020 planter.
Aktiviteten på eksterne oppdrag er
stabil, men noe lavere enn det var for
noen år siden. De største oppdragene
er fortsatt knyttet til linjerydding.
I jakta i 2019 ble det felt 39 elger og
2 hjort. Dett er på nivå med 2018. Vi
bygger opp elgstammen igjen og har
et bevisst, lavt uttak av dyr. Vedlikeholdet av hytter har blitt intensivert.
På dette området har vi et etterslep
som må tas igjen. Alle våre hytter
er av eldre dato, men det er et greit
marked for utleie. Mange hytter
er malt utvendig i løpet av året.
Etterspørselen etter utleiebolig
har vært stabilt god gjennom året.
Vi oppgraderer gradvis våre utleieboliger.
Bedriftens jordbruksarealer i Eidsvoll
og Hurdal er utleid på langsiktige
avtaler.

I løpet av året er det solgt 14 eiendommer på til sammen 36 dekar. Det
meste av dette er salg av festetomter
til festerne. I 2019 er det ikke innkjøpt
eiendommer.
Kulturaktivitetene er gjennomført
på nivå med de senere år. Festiviteten
er nå i hovedsak utleid til eksterne
aktører. Kafeen på Festiviteten er
utleid til ekstern driver. I Stallgården
gjennomfører vi markeder og også
noe ren utleie. Det er avdekket
skader i taket på Stallgården,
så det er et prosjekt vi må ta tak
i fremover.

Datter- og tilknyttede selskaper
I november 2017 ble MEV Eiendom AS
stiftet som et 100 % eiet datterselskap.
Selskapets eiendomsutvikling er
overført til dette selskapet. Aktiviteten
i 2019 har bestått i å utarbeide
reguleringsplaner. Aksjene i et
prosjekt er solgt i løpet av året.
Selskapets resultat var negativt
med 394 883 kr. MEV Eiendom AS
har ingen ansatte, men betjenes
av morselskapet. Arbeidet med
å utarbeide en strategiplan for
selskapet er startet opp.
MEV ANS eier 50% av aksjene i
selskapet Mago B AS. Dette selskapet
har kjøpt eiendommene Mago B og
Verkstedhallen med tomt fra MEV
ANS med sikte på istandsetting og
langsiktig utleie. Det har vært noe
utleie og enklere vedlikehold gjennom året. Mago B AS hadde i 2019
et negativt resultat på kr 208 190.
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Styret i Mathiesen Eidsvold Værk: Fra venstre, Dag Langaard, Marit Rønning, Erik Toverud, Haaken Eric Mathiesen, Haaken Nicolai
Mathiesen, Halvor Svenkerud, Tron Erik Hovind. Foto: Ø. Løvli

Likestilling
Av bedriftens 20 ansatte er 7 kvinner.
Det er 3 kvinner i ledende stillinger.
Det er ikke beviselige lønnsforskjeller
mellom kvinner og menn i sammenlignbare stillinger. Det er en kvinne
i styret.

Arbeidsmiljø
Totalt sykefravær i 2019 var 1,0%.
Korttidsfraværet er lavt, men vi har
hatt noe langtidsfravær gjennom
året. Det har ikke vært yrkesskade
med fravær. Bedriften er medlem
av HMS-senteret Øvre Romerike. Det
er gjennomført vernerunde og årlig

gjennomgang av målsettinger for
helse-, miljø- og sikkerhet.

Ytre miljø
Bedriftens skog og utmarksaktiviteter
er ISO 14001 sertifisert gjennom
sertifiseringspoolen Norsk Skogsertifisering. Fra 2014 er vi også
FSC-sertifisert. Skogsdriften planlegges slik at det skal bli minst mulig
skade på vegetasjon og terreng.
Investeringer i etablering av ny skog
og skogkultur ligger på et høyt nivå.
Det er registrert nøkkelbiotoper og
andre viktige miljøelementer på
eiendommen. Det er tre store

naturreservater på eiendommen,
etablert gjennom en frivillig vern
prosess.
Avfall fra virksomheten behandles
på forskriftsmessig måte.
Selskapet forurenser ikke det ytre
miljø i strid med lover og forskrifter.
Styret takker kunder og leverandører
for godt samarbeid gjennom året, og
gir honnør til alle medarbeidere for
god innsats og oppnådde resultater.

Hurdal, 25. mars 2020

Haaken Eric Mathiesen
Styreformann

Dag Langaard
Nestformann

Haaken Nicolai Mathiesen
Styremedlem

Halvor Svenkerud
Styremedlem

Erik Toverud
Styremedlem

Marit Rønning
Styremedlem

Tron Erik Hovind
Daglig leder
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Resultatregnskap
NOTE

2019

2018

DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekter		
Leieinntekter		
Offentlige tilskudd		
Andre driftsinntekter		
SUM DRIFTSINNTEKTER		

38 904 071
8 188 789
1 849 279
15 089 554
64 031 693

39 151 655
8 014 446
611 528
1 834 084
49 611 712

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad		
Lønnskostnad
1
Avskrivning varige driftsmidler
2
Annen driftskostnad
1
SUM DRIFTSKOSTNADER		

13 287 649
14 991 065
1 233 555
29 355 308
58 867 577

13 262 651
13 670 396
1 330 581
11 982 346
40 245 974

DRIFTSRESULTAT		

5 164 116

9 365 739

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt		
Annen finansinntekt
6
Verdiøkning av markedsbaserte omløpsmidler
6
Verdinedgang av markedsbaserte omløpsmidler 6
Annen rentekostnad		
Annen finanskostnad		
RESULTAT AV FINANSPOSTER		

55 146
641 480
898 921
-597
-52 867
-80 568
1 461 515

79 708
386 814
0
-550 424
-51 945
-88 073
-223 921

ÅRSRESULTAT		

6 625 632

9 141 818

OVERFØRINGER
Overført til annen egenkapital		
SUM OVERFØRINGER 		

6 625 632
6 625 632

9 141 818
9 141 818

“Vi følger deg med haukeblikk” Foto Haaken Eric Mathiesen
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Balanse
NOTE

2019

2018

VARIGE DRIFTSMIDLER
Skogtakstasjoner		
Bygninger og bygningsmessige anlegg
3
Jord- og skogbrukseiendommer
3
Boliger (inkl. tomter)		
Kunst		
Driftsløsøre, inventar, o.a utstyr		
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER
2

0
6 667 150
75 933 648
5 867 396
516 035
3 192 645
92 176 874

8 093
5 828 843
76 145 983
5 207 100
516 035
3 680 553
91 386 607

EIENDELER, ANLEGGSMIDLER

FINANSIELLE DRIFTSMIDLER
Investeringer i datterselskap
6
Investeringer i tilknyttet selskap
6
Lån til tilknyttet selskap og felles
kontrollert virksomhet
6
Investeringer i aksjer og andeler
6
SUM FINANSIELLE DRIFTSMIDLER		

115 000
1 010 000

115 000
1 010 000

2 400 000
7 911 293
11 436 293

2 400 000
7 560 790
11 085 790

SUM ANLEGGSMIDLER 		

103 613 166

102 472 398

EIENDELER, OMLØPSMIDLER
Lager av varer og annen beholdning		
Kundefordringer		
Andre kortsiktige fordringer		
Fordringer konsernselskap
6
Markedsbaserte aksjer
6
Markedsbaserte obligasjoner
6
Andre finansielle instrumenter
6
Bankinnskudd, kontanter o.l.
5
SUM OMLØPSMIDLER		

1 778 781
3 805 017
2 425 068
3 050 570
4 577 326
6 810 988
226 993
8 713 319
31 388 063

217 460
3 793 573
1 183 476
389 262
3 303 836
7 080 791
399 992
14 433 951
30 802 341

SUM EIENDELER		

135 001 229

133 274 739

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Grunnkapital 		
Annen egenkapital 		
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL
4, 7

14 845 376
106 159 726
121 005 102

14 845 376
105 996 377
120 841 754

GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
Pensjonsforpliktelser
1
SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER 		

702 616
702 616

780 813
780 813

ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Gjeld til kredittinstitusjoner
3
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD 		

1 018 347
1 720 963

1 297 164
2 077 977

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld		
Skyldige offentlige avgifter		
Annen kortsiktig gjeld		
SUM KORTSIKTIG GJELD		

5 879 144
4 139 959
2 256 061
12 275 164

3 164 963
5 706 669
1 483 377
10 355 008

SUM GJELD		

13 996 127

12 432 985

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		

135 001 229

133 274 739

Hurdal, 25. mars 2020

Haaken Eric Mathiesen
Styreformann

Dag Langaard
Nestformann

Haaken Nicolai Mathiesen
Styremedlem

Halvor Svenkerud
Styremedlem

Erik Toverud
Styremedlem

Marit Rønning
Styremedlem

Tron Erik Hovind
Daglig leder
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Noter
Regnskapsprinsipper og virkning
av prinsippendringer
Årsregnskapet er satt opp i samsvar
med regnskapsloven og god
regnskapsskikk for små foretak.
Følgende regnskapsprinsipper
er anvendt:
Salgsinntekter
Inntekter ved salg av varer og
tjenester resultatføres når levering
har funnet sted.
Omløpsmidler / kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
omfatter normalt poster som
forfaller til betaling innen ett år
etter balansedagen, samt poster
som knytter seg til varekretsløpet.
Omløpsmidler vurderes til laveste
verdi av anskaffelseskost og antatt
virkelig verdi. Finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi
pr 31.12.

Anleggsmidler / langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler
bestemt til varig eie og bruk.
Anleggsmidler, herunder finansielle, er vurdert til anskaffelseskost
og nedskrives til virkelig verdi når
verdifallet ikke forventes å være
forbigående. Varige driftsmidler
balanseføres og avskrives over
driftsmidlets økonomiske levetid.
Varer
Varelager er verdsatt til
anskaffelseskost.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer
er oppført til pålydende etter fradrag
for avsetning til forventet tap med
kr 95 000. Avsetning til tap gjøres på
grunnlag av en individuell vurdering
av de enkelte fordringene.
Skatt
Selskapet er ikke selvstendig
skattesubjekt.

Pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelser finansiert
over driften er beregnet og balanseført som avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert
via sikrede ordninger er ikke
balanseført. Pensjonspremien er
kostnadsført og klassifisert sammen med lønnskostnader.
Skogfond
Skogfondsmidler har tidligere år
blitt forvaltet av selskapet og
således nettopresentert direkte
over driften. Fra og med 2019 blir
skogfondsmidler innbetalt til den
enkelte kommune, og skogfondsmidler, både i form av avsetning
til skogfondsmidler og mottak av
skogfondsmidler, blir fra og med
samme tidspunkt bruttorapportert.
Endring av regnskapsprinsipp
Det er ikke foretatt noen endringer
av regnskapsprinsipper i 2019.

Note 1 – Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte mv
1.1 – Spesifikasjon av lønnskostnad				
2019
2018
Lønninger
12 250 879
10 038 712
Arbeidsgiveravgift
1 794 428
1 730 661
Pensjonskostnader
735 204
693 257
Andre lønnskostnader
210 554
207 765
Sum lønnskostnad
14 991 065
13 670 396
Selskapet har hatt gjennomsnittlig 19 årsverk i 2019.
1.2 – Spesifikasjon godtgjørelser til ledende personer

Lønn/honorar
Andel pensjonskostnad
Annen godtgjørelse
Sum

Styrehonorar
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2019
D. leder
1 118 651
41 146
67 087
1 226 884

2018
D. leder
1 083 206
39 728
69 362
1 192 296

2019
125 125

2018
109 063
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Noter
1.3 – Pensjoner generelt

Selskapet har pensjonsforpliktelser
som finansieres over driften.
Ordningen omfatter 3 personer.
Pr 1. januar 2019 var forpliktelsen
beregnet til kr 780 813. Nåverdien
av forpliktelsen ved utgangen av
året er beregnet til kr 702 616.
Reduksjonen i forpliktelsen er
klassifisert som reduksjon
lønnskostnader. Beregningen er
basert på kapitalfaktoren i den
tidligere Arveavgiftsloven § 11.
Denne legger en diskonteringsrente på 3,15% til grunn.

Selskapets ansatte kan velge å gå
av med AFP fra fylte 62 år. Pensjoner
for de som velger å gå ut i AFPordningen er forsikret og årets
pensjonskostnad tilsvarer årets
pensjonspremie.
Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om
obligatorisk tjenestepensjon og har
en innskuddspensjonsordning som
tilfredsstiller denne loven, med gitte
overgangsregler.

Ordningen er ikke balanseført og
årets pensjonskostnad tilsvarer
årets premie.
1.4 – Spesifikasjon av honorar
til revisor
Honorar til revisor eks mva utgjør
67 700 for ordinær revisjon,
kr 61 739 for teknisk bistand og
kr 70 189 for annen konsulentbistand.

Note 2 – Varige driftsmidler
		 Skogtakster
DriftsBygninger
Eiendommer og
			
løsøre		
annet u/avskrivn.

Sum

Anskaffelseskost 01.01.		
2 097 329 13 375 915
16 966 256
76 579 559 109 019 059
Tilgang			
524 398
1 143 457
664 821
2 332 675
Avgang			
611 428 			
611 428
Anskaffelseskost 31.12.		
2 097 329 13 288 885
18 109 713
77 244 380 110 740 306
Akk. avskrivninger 31.12.		
2 097 329 9 789 617
6 676 488
0
18 563 434
Balanseført verdi 31.12.		
0 3 499 268
11 433 224
77 244 380
92 176 874
							
Årets avskrivninger		
8 091
732 531
492 933
0
1 233 555
Økonomisk levetid		

10 år

5-10 år

20-50 år		

Note 3 – Langsiktig fordringer, gjeld / pantstillelser og garantier
Av selskapets fordringer forfaller kr 2 400 000 om mer enn et år.
Av selskapets øvrig langsiktige gjeld forfaller kr 510 000 til betaling mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt.

Gjeld sikret ved pant		
•Gjeld til kredittinstitusjoner
•Ubenyttet kassekreditt (limit)
Sum pantesikret gjeld
Balanseført verdi bygg, jord- og skogsbrukseiendommer benyttet som sikkerhet

1 018 347
3 000 000
4 018 347
16 114 400

9

Noter
Note 4 – Andelseiere
Selskapet har følgende andelseiere:
Andelseier
Haaken Eric Mathiesen
Haaken Nicolai Mathiesen
Haaken E. Mathiesen AS

Eierandel
65,67%
33,33%
1,00%

Rolle
Styreformann
Styremedlem		

Note 5 – Bundne midler
I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår bundne bankinnskudd med kr 521 113.

Note 6 – Finansielle anleggsmidler, omløpsmidler og tilknyttede selskaper
Finansielle anleggsmidler
Pr 31.12. har selskapet investering i aksjer og andeler med balanseført verdi på til sammen 7 911 293.
Det er ikke foretatt nedskrivning på noen av investeringene.
Finansielle omløpsmidler
			
Anskaffelseskost
Virkelig verdi
Markedsbaserte aksjer
3 408 933
4 577 326
Markedsbaserte obligasjoner
3 324 055
6 810 988
Andre finansielle instrumenter
193 433
226 933
Sum finansielle omløpsmidler
6 926 421
11 615 247
Datter- og tilknyttet selskap
Firma		
Forretnings		
kontor
Mago B AS		
Eidsvoll
MEV Eiendom AS 		
Hurdal

Eierandel/
Kostpris
stemmerett		
50%
1 010 000
100%
115 000

Periodens resultatførte verdiendring
820 044
80 195
11 595
911 834

Resultat
Egenkapital
2019 (100%) pr 31.12.19 (100%)
-208 190
-1 517 073
-394 883
-655 544

Selskapet har fordring på tilknyttet selskap på kr 2 400 000 og på datterselskap på kr 389 262. Fordringene
renteberegnes ikke, og det utarbeides ikke konsernregnskap.

Note 7 – Egenkapital
Grunnkapital
Inngående balanse 01.01.
14 845 376
Årets resultat		
Uttak, innskudd og betalte skatter		
Egenkapital pr 31.12
14 845 376
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Løpende kapital
105 996 377
6 625 632
-6 462 282
106 159 726

Sum egenkapital
120 841 753
6 625 632
-6 462 282
121 005 102
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“Man skal ikke tro alt man hører” Foto Haaken Eric Mathiesen
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SKOG OG UTMARK

HOVEDMÅL SKOG Rasjonell drift med høy økonomisk avkastning, innenfor rammene av
sertifiseringskravene og med nødvendige investeringsarbeider. God miljømessig og økonomisk
langsiktig forvaltning med sikte på kvalitetsmessig virkesproduksjon, jaktmuligheter og
naturopplevelse. Utvikle tjenester som etterspørres i bedriftens nærområde, med basis
i organisasjonens kompetanse.
Tømmersalg
Henteklart tømmerlager ved årets
slutt har økt betraktelig fra fjoråret,
og er beregnet til ca 8 000 m3.
Grunnen til dette er noe sammensatt. Noe skyldes nedleggelsen
av sagbruket på Eidsvoll Verk i
november, noe som har gitt vesentlig lengre transportavstand som
naturlig forsinker innkjøringen.
I tillegg har det vært flere perioder
med overfylte og stengte massevirketerminaler.
Totalt er det solgt 71 808 m3 under
bark, ekskl. vrak. Samlet salgsverdi
på solgt virke er kr 35 452 901.
Dette er inkludert bonuser, men

eksklusive målekostnader og
FOU-avgift. Fra 2019 har vi i tillegg
blitt pålagt å innbetale til skogfond.
Dette er trukket på alle tømmeroppgjør. Oppnådd tømmerpris ble i
gjennomsnitt 494 kr/m3, eksklusive
vrak. Dette er en økning på snaut
7% i forhold til oppnådd tømmerpris
i 2018 på tross av at prisene på alle
sortiment gikk noe ned i 2. halvår.
Skogsertifisering
Mathiesen Eidsvold Verk ANS er
sertifisert gjennom sertifiseringspoolen Norsk Skogsertifisering/
Nortømmer, i henhold til ISO 14001
med «Levende Skog» som miljøstandard. Bedriften ble med i

SOLGT VIRKE 2019
Sortiment

Kvantum

Sum kvantum

Prosent

Skurtømmer furu
Sams furu skur
777
Skurtømmer gran
Sams gran skur
36 423
Vänerblock
1 520
Sum skurtømmer		

38 720

53

Utlegg
820
Massevirke gran
22 498
Massevirke furu
915
Massevirke bjørk
1 147
Sum massevirke		
Biovirke og tørt
2 873
Energivirke (sort 100)
3 394
Sum energivirke

		
		
		
25 380
		
		
6 267

35

Vedtømmer
1 441 		
Sum ved		
1 441
Sum salgsvirke		
Vrak

12

2

71 808

993 		

SUM TOTALT		

9

72 801

1
100

Norsk Skogsertifisering i mai 2000.
Fra 2014 er tømmeret fra MEV også
FSC®-sertifisert og er forpliktet til
å følge FSC’s prinsipper og kriterier
for skogforvaltning. (FSC lisenskode
FSC-C103857), også dette er avtalt
i gjennom Norsk Skogsertifisering/
Nortømmer. Den årlige revisjonen
fra Norsk Skogsertifisering ble
gjennomført 26. juni både for PEFC
og FSC. Det ble ikke registrert avvik
og det ble gitt generelt gode
tilbakemeldinger. Ekstern revisjon
av FSC sertifiseringen ble gjennomført 17. oktober, også dette med
gode tilbakemeldinger.
Skogvern
Det arbeides med å tilby et nytt
område som frivillig vern. Dette
området er i området Rognhaugen
– Svarttjern, og ligger både i Gran
og Hurdal kommuner. Det jobbes
videre med endelig avgrensing av
arealet, og vernevedtaket er ventet
senhøstes 2020.
Avvirkning
I løpet av 2019 har vi avvirket
77 600 m3, hvorav 64 850 m3 er
sluttavvirket, og 12 750 m3 er
tynnet. Det vesentlige av avvirkningen er utført av Røsåsen
Skogsmaskiner AS. Kun mindre
småhogster har vært motormanuelle med MEVs egne skogsarbeidere. Aktiviteten har vært forholdsvis
jevn over hele året, og geografisk
fordelt over det meste av eiendommen.
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SKOG OG UTMARK Tynning ved Jeppedalsvegen, maskinfører Kjetil Rygg, Røsåsen Skogsmaskiner AS.
Foto: Ø. Løvli
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Styrebefaring 19. juni 2019, fra venstre Haaken Nicolai Mathiesen, Per Almqvist, Marit Rønning,
Tron Erik Hovind, Dag Langaard, Haaken Eric Mathiesen, Halvor Svenkerud, Erik Toverud.
Foto: Ø. Løvli

Vinterforholdene i 2019 var bra,
og vi hadde aktivitet i områdene:
Steinsjøen, Skurven, Bergevatnet,
Ormlia, Djupdalsvegen og Bredelivegen. Tynning foregikk stort
sett hele vinteren i Jeppedalen
fra Steinmyrveien til Øyangen.
Påsken var sein i 2019 og vinterføret holdt bra, og vi hadde brukbare forhold på vårdriftene. Det
ble hogd veikanter langs Svartungsveien i tillegg til sluttavvirkning i
Kulpeveien, ved Skimten, Rustad
Bruk, Sandsnes og Sandsbråten.
Sommeren ble heldigvis ikke
så tørr som i 2018, og vi kunne
opprettholde aktiviteten uten å
måtte ta særlig hensyn til skogbrannfaren. Vi tynnet et større
område på Bergermoen og i
Greinenvegen. Sluttavvirkningene
foregikk i Voldengsveien, Viksmarka,
Tuvslivegen og Julsrudsetervegen.
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Vi fikk forholdsvis mye nedbør tidlig
på høsten. Dette medførte at vi måtte
prioritere driftsområder der veiene
tålte transporten bedre. I Snultravegen gjennomførte vi både vegkanthogst og sluttavvirkning. Det
ble også sluttavvirket ved Vidtjernet
i Gullverket og ved Siridalsvegen.
Førjulsvinteren tegnet ganske godt
med barfrost i slutten av november,
og vi gjennomførte derfor drifter i
skytefeltet ved Steinsjøen, Bredelisaga og i Skrukkelia hogg vi ved
Bjørtomt og Nordenga.
Tynningssesongen ble avsluttet
med et område i Vindfallavegen
og Viksmarka. Tynningsmaskinen
i 2019 har utelukkende vært en
stikkvegsgående Rottne H11.
Lassbærersjåfør på tynningslaget
har variert litt gjennom første
halvår, men det har fra sommeren
vært lærling Amund Ringerike fra
Nord-Odal. Han er en meget dyktig

Tron Erik Hovind, Haaken Eric Mathiesen
og Erik Toverud. Foto: Ø. Løvli

lærling som vi håper vil trives hos
Røsåsen Skogsmaskiner AS.
Moelven AS vedtok i 2019 å legge
ned virksomheten på sagbruket
på Eidsvoll Verk. Etter 350 år med
leveranse av sagtømmer til sagbruket på Eidsvoll Verk ble det siste
lasset fra MEV sine skoger levert
i november. Den siste måneden
av året ble vårt tømmer kjørt til
Moelvens sagbruk på Sokna som
også blir hovedmottager av vårt
tømmer i 2020. MEV sin leveranseavtale med Moelven er uavhengig
av drift på Eidsvoll Verk.
Pga store avvirkninger i Sør-Sverige
og i Mellom-Europa falt prisene både
på sagtømmer og massevirke i løpet
av 2019, og tilgangen på virke var
stor, særlig av de dårligere kvalitetene. De langsiktige trendene er
fortsatt positive, men det er noe
spenning knyttet til markedssituasjonen på kort sikt.
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Befaring og forberedelser i forbindelse med frivillig vern Rognhaugen. Fra
venstre Dag Heinz, Per Almqvist, Øystein Løvli, Jens Kolstad, Kolbjørn Hoff.

Kolbjørn Hoff og Dag Heinz. Foto: H.E. Mathiesen

Foto: H.E. Mathiesen

Opprydding etter drift
Det er utført en del oppretting av
sporskader utover høsten 2019,
men mye gravemaskinressurser
prioritert til veiombygging og
veivedlikehold har medført at vi har
fått noe etterslep som vi tar med
oss inn i 2020. Tre hogstfelt fra
2019 er på områder som tidligere
har vært grøftet. Denne tidligere
grøftinga har bidratt til å løfte skogproduksjon, og vi har derfor valgt å
utføre grøfterensk i disse områdene. Rensk av eksisterende
grøfter er et tiltak som er godkjent
i miljøstandarden i motsetning til
nygrøfting av myr og sumpskog
som etter standarden ikke lenger
kan utføres, og som heller ikke
har vært gjort hos MEV i nyere tid.
Klima/skogskader
Etter en ekstrem tørkesommer
i 2018 ble det dette året heldigvis
en sommer med mer regelmessig
nedbør. Det har i løpet året ikke vært

spesielle kalamiteter, men vi ser
at sommeren 2018 har påført
våre skoger en del områder med
tørkeskadde trær. Store granbarkebilleangrep på skogen i
Sør- Sverige og i mellom- Europa
gir oss grunn til å følge ekstra nøye
med her i vårt distrikt også. Været
de neste to somrene vil påvirke
den utviklingen.

En annen konsekvens av den varme
sommeren 2018 var den voldsomme
blomstringen på grana med tilhørende
pollenspredning i et omfang vi ikke
har sett i vår generasjon. Det har
blitt kongler på trærne i alle høydelag
og forhåpentligvis vil det spres frø av
god kvalitet over alt i våre skoger,
noe som vil bidra til naturlig foryngelse
av granskog over store arealer.

Siste lass med tømmer fra MEV skoger til Moelven Eidsvold Værk. Sjåfør Even Tømte.
Foto: Ø. Løvli
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Kulturarbeider 2019 (Rapportert skogfond, avviker noe fra faktisk utført i kalenderår)
		
ARBEID ART

Areal

Antall

Ant/da

Kostn.

kr/stk

kr/da

Dekkrotplanter M60

0

0

0

0

0

0

Dekkrotplanter M95

1 576

209 250

133

645 529

3,08

410

*

28 770

*

133 866

4,65

*

238 020		

779 395

3,87

Suppl. M60
Sum planter
Avstandsregulering

3008

Skogkultur
I 2019 ble det satt ut 209 250
planter i nyplanting og 28 770
planter som supplering i MEVs
skoger. For første gang ble
nesten all planting utført av innleid
entreprenør, nemlig Knutsen
Skogtjenester AS. Det er utført
ungskogpleie på 3 171 daa.
Markberedning ble gjennomført
på 318 dekar. Det er generelt
fortsatt store utfordringer med
avgang pga skader av snutebiller
og skader påført av beitedyr,
primært storfe.
I november ble det gjennomført en
fagdag for alle som er involvert i
ungskogpleie på eiendommen og
interesserte fra naboeiendommer.
Erfaringene med et slikt arrangement er så gode at vi prøver å
gjenta dette også i 2020.
Tabellen som følger viser de
viktigste arbeidsoppgavene som
er gjennomført i 2019. Tallene
er eksklusive administrasjon,
redskapshold og transport.
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		 1 353 920		

Prosjektet fullføres med grusing
av slitelag på den siste halvdelen
av strekningen sommeren 2020.
I tillegg har vi fått gjort en vesentlig
del tyngre veivedlikehold på det
øvrige veinettet:

450

Veihold
Bedriftens veinett består av 358 km
egne veier. I tillegg kommer 73 km
andelsveier hvor vi har varierende
andeler.
2019 gav oss ingen spesielle store
skader på veinettet da vi slapp unna
de mest ekstreme nedbørsmengdene.
Det store prosjektet i 2019 var
opprusting av 10,7 km vei, Svartungsvegen, Lusmyrvegen og Hølbekkvegen. Formålet var å løfte veiene opp
i dagens normal for veiklasse 3 slik
at man har mer helårlig tilgang til
skogressursene i området. Vi ser at
med endrede klimatiske forhold og
økt totalvekt på vogntogene, samt
krav om stabil levering av tømmer
gjennom hele året, så har veinettet
som ble bygget med stedegne
masser med bulldoser sine begrensninger.
Til forsterkingslag og slitelag har vi
benyttet knust morene og knust fjell
fra et tidligere massetak ved Finnvollen ved Vesle Svartungen. Uttak
av masser i egne tak gir vesentlig
besparelse på uttransport både
økonomisk og miljømessig.

• Snultravegen fra bommen og opp
til Snultrahytta har blitt grøftet,
det er skiftet ut renner og laget
ny snuplass innenfor Snultrahytta.
• Hesthagavegen ved Stensby har
også fått et solid løft med grøfting, nye rør og påkjøring av
masser.
• Det er utbedret eller laget nye
snuplasser, til dels med statstilskudd, ved Gullverket, ved
Frilset i Li skog, i Djupdalsveien
og i krysset Siridalsvegen
– Vindfallavegen.
Vi avsluttet året med å engasjere
veiplanlegger fra Glommen Mjøsen
Skog som lagde en veiplan for
ombygging av Fuglåsvegen,
Tuvslivegen og noen partier på
Lomtjernsvegen. Dette vil bli et
prosjekt på størrelse med Svartungsvegen, ca 10 km. Arbeidet
vil etter planen starte i 2020, og
veiene blir etter planen ferdig
gruset i 2021.
Veiholdet har i 2019 hatt en kostnad
på kr 6 619 888, inkludert opprusting
av Svartungsvegen, Hølbekkvegen
og Lusmyrvegen. Dette er en betydelig
økning i forhold til tidligere år,
og økningen skyldes det nevnte
opprustingsprosjektet. At avvirket
volum øker medfører også økte
kostnader til veivedlikehold.
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Småviltjakt i Marifjell en høstmorgen 2019. Foto: Ø. Løvli
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Emil Ruud og Bent Bergsjøbrenden ved Ninabben i Eidsvoll, hogst av linjetrase for Eidsviva
nett. Foto: Ø. Løvli

Befaring Svartungsvegen: Frode Kjeldsberg og Martin Kinn, begge fra Jan Tore Tømte transport og graving, Skogbrukssjef i Hurdal kommune Stig Nordli, Per Almqvist MEV. Foto: Ø.løvli

Befaring Steinmyra. Foto: H.E. Mathiesen

Ungskogpleiesamling november 2019. Deltagere fra MEV, innleide entreprenører og Hadelandsalmenningene. Foto: Ø.Løvli
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Eksterne oppdrag
I 2019 har vi utført linjeryddetjenester
i Hafslund sitt høy- og lavspenningsnett som underleverandør for Mjøsen
skog (det som etter hvert ble GlommenMjøsen Skog i løpet av 2019), i Hurdal,
Nes og Nannestad. Det ble også utført
hogst av ny linjetrase for Eidsiva i
området ved Ninabben i Eidsvoll.
Det har også vært gjennomført
diverse småoppdrag i løpet av året,
dette har vært trefelling eller andre
beslektede oppdrag for privatpersoner og entreprenører.

Linjerydding, praktisk bruk av isolerte
stenger ved linjerydding. Foto: E. Ruud

Våre veier er bygget i en tid hvor
det var helt andre biler som
transporterte tømmeret. Nå har
kravet til stabil levering gjennom
hele året økt, vogntogenes totalvekt
er en helt annen, og det har blitt et
langt mer ustabilt klima som
medfører at totalbelastningen på
veinettet er en helt annen. MEV har
i sin strategi sagt at hovedveinettet
bør rustes opp der det er behov
mtp uttransport av tømmer, og vi
har satt i gang et program for å
ruste opp noen strekninger.
Fordelt på egne veier og andelsveier,
og sammenlignet med tidligere år,
får vi følgende oppstilling i kroner
pr. meter:
Egne veier
Andelsveier,
MEVs andel

2015 2016 2017 2018 2019
8,23 8,43 8,95 10,34 18,49
1,09 0,73 0,88 0,17 2,26

UTMARK
Elg
I Hurdal ble det felt 17 (18) elg, i Østre
Toten 5 (3), og i Nannestad 9 (8). I
Eidsvoll (Klokkerengens vald) ble det
felt 12 (12) dyr, hvor MEV eierandel
64 % utgjorde 8 (8) dyr. (Tall fra 2018
i parentes)
Det ble i 2019 gjennomført en beitetakst i regi av ØRE for å vurdere
vinterbeitet for elgen, noe som viste
en vesentlig økning i tilgjengelig beite
siden siste beitetakst. 2019 ble det
første året hvor Vald 1 og Vald 2 i
Hurdal hadde felles bestandsplan,
denne er i første omgang utarbeidet
for to år.
MEV praktiserer i tråd med ØRE’s
(Øvre Romerike Elgregion) anbefalinger nå et relativt strengt regime ved
tildeling og avskyting av dyr hvor
målet alltid er å ha en sunnere elgstamme etter elgjakta enn det man
hadde før jakta begynte. Dette har
vært praktisert i noen år, og denne
praksisen vil bli videreført med håp
om at vi ser resultater av dette etter
noen år. Det forventes også at nye
rammeplaner for elg i Nannestad
og Hurdal, som vil bli revidert i
løpet av et par år, også vil følge
ØRE’s anbefalinger på dette området.

Hjort
Det ble i 2019 felt 2 hjort på MEV
sin eiendom. Hjortestammen virker
stabil og økende, men det er et
behov for å øke kunnskapsnivået
om hjortestammens størrelse og
bevegelsesmønster i vårt område.
Småvilt
Det vesentlige av småviltjakta leies
ut til de tre lokale jegerforeningene
Bjerke JFF, Hurdal JFF og Eidsvoll
Skog JFF. Dette betyr at det er
tilgjengelig småviltjakt på våre
arealer for de fleste som er
interessert i slik jakt.
Rovvilt
Det er i 2019 ikke registrert
rovviltskader på vilt eller husdyr
på MEV sin eiendom som skyldes
et av de store rovdyrene.
Fiskevann og fiske
Øyangens faddere (Fredrik Rølsåsen,
Jens Lerch og Bjørn Nygård) har
videreført tynningsfiske av småfallen
fisk og har tatt opp ca 800 kg i
Øyangen, både abbor og ørret.

Hjort felt av Haaken Nicolai Mathiesen,
oktober 2019, fra venstre Haaken Nicolai
Mathiesen, Haaken Eric Mathiesen. Foto:
Fredrik Rølsåsen.
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EIENDOM

HOVEDMÅL EIENDOM Utnytte eiendommens potensialer for eiendomsutvikling aktivt. Bidra
til oppnåelse av økonomisk målsetting gjennom salg av utviklede områder. Gradvis utvikle
utleievirksomheten fra gammel og til dels usentral bygningsmasse, til mer sentrale eiendommer.
Legge vekt på rasjonell, kostnadseffektiv forvaltning av bygninger og eiendommer, som tar
vare på historikk og opprettholder verdien for fremtidige generasjoner.
Generelt
Forretningsområdet “Eiendom drift”
omfatter bolig- og næringsbygg til
utleie, men også næringsbygg til
eget bruk. Bygningene er stort sett
av eldre dato, og en god plan for det
løpende vedlikehold er viktig.
I tillegg er alle festekontrakter og
jordbruket på Eidsvoll Verk innenfor
ansvarsområdet.
I driftsåret 2019 ble det gjennomført flere planlagte og forholdsvis
tunge oppgraderings- og vedlikeholdsprosjekter av bygninger.
Samtidig er det utført noen enklere
og nødvendige utbedringer ved
andre bygg og tilhørende utstyr.
Eiendomsmarkedet på Romerike
er attraktivt. Nærheten til forretninger, handel og arbeidsplasser
på Gardermoen, Råholt, Jessheim,
og Oslo, gjør området svært
attraktivt for bolig og næringsetableringer. Etterspørsel etter
leieobjekter holder seg derfor godt.
På boligfeltet Brustad i Hurdal er
det solgt en større tomt til utbygger,
hvor første byggetrinn består av
2 leilighetsbygg med 10 boenheter
i hvert bygg. Det var planlagt
byggestart i 2019, men den ble
foreløpig utsatt i påvente av endelig
igangsettingstillatelse. Det er
planlagt ytterligere 2 bygg på denne
tomta, slik at det totalt blir 40
boenheter når alt er ferdig bygget.
Vi er kjent med at det er kontraktsfestet 19 boenheter i første byggetrinn ved utgangen av året.
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Spennende og nytt at det nå bygges
på denne måten i Hurdal.
Aas & Nordal Entreprenør AS
er utførende byggherre for dette
prosjektet.
Handelsbygg Hurdal AS kjøpte tomt
av MEV ANS i Hurdal sentrum, og
bygget nytt næringsbygg på 1.200 m2.
Coop Prix kjøpte bygget med tomt
på åpningsdagen i oktober. Veldig
hyggelig tilskudd til befolkningen
i Hurdal, og dette vil nok bidra til at
handelslekkasjen til andre tettsteder
som Råholt og Jessheim begrenses.
Totalt resultat for eiendom i 2019
gjenspeiler et driftsår med godt
nivå i leieinntektene, hvor løpende
kontrakter reguleres hvert år med
konsumprisindeks. Nye kontrakter
vurderes og følger leiemarkedet i
områdene vi har boliger til leie.
Omsetning for salg av eiendom i
MEV ANS er noe redusert i forhold
til det som var budsjettert. Erfaring
viser at gjennomføring og salg av
eiendom er krevende å planlegge
tidsmessig og gir varierende resultat
hvert år, og planlagte, ikke gjennomførte salg i 2019 er utsatt til 2020.
Eiendomsprosjekter utvikles nå i
regi av heleid datterselskap, MEV
Eiendom AS. Det er ikke solgt areal
med status som prosjektareal i
2019. Nærmere om dette under
kapittel for Eiendomsprosjekter
lenger fram i orienteringen.

Ansvarsområde
Nedenfor er virksomhetens
ansvarsforhold i 2019, som nå også
omfatter administrasjon for MEV
Eiendom AS og Mago B AS.
Virksomhetens ansvarsområde er:
• Alle eide boliger og bygninger for
utleie.
• Alle festekontrakter for hus og
tekniske anlegg.
• Alle forpaktningsavtaler.
• Forvaltning av private boliger
og fritidssteder.
• Generell oppfølging av bedriftens
eiendommer.
• Administrasjon MEV Eiendom AS
(eiendomsprosjekter) og
Mago B AS.
For løpende bygnings- og boligtilsyn er det en velfungerende
vaktmesterordning for både
Eidsvoll og Hurdal.
Boliger og bygninger
Vi har til sammen 28 boligenheter
og 9 næringsenheter til utleie. Alle
boenheter er utleid ved utløpet av
2019.
I Brustadlåven har det vært kortsiktig
utleie av “hvilerommet” under
byggeprosessen for ny Coop butikk.
Det er fortsatt noe ledig lager (kaldt)
til utleie i Brustadlåven i Hurdal.
VM Spark arrangementet ble avlyst
på grunn av snømangel, men det
ble likevel arrangert Afterspark i
Brustadlåven.
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SKABLAND JAKTVILLA Emne til nye portstolper på Skabland Jaktvilla er hugget. På bildet Haaken Nicolai Mathiesen,
Åsmund Grythe, Haaken Eric Mathiesen og Emil Ruud. Foto: O. Østengen
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Portnerboligen, ferdig restaurert. Foto: M. Rønning

Totale brutto leieinntekter for forretningsområdet Eiendom drift i 2019
for boliger/øvrige utleielokaler;
kr 3 152 866 (kr 2 908 234 i 2018).
Vi har stabile utleieforhold, men en
bolig var ikke utleid 4 måneder
av året på grunn av rehabilitering.
Prisøkning i nye og reforhandlede
leiekontrakter bidrar også til økningen.
Vi fikk i 2019 gjennomført følgende
større vedlikeholdsarbeider:
• Portnerboligen Eidsvoll Verk:
Fullstendig innvendig rehabilitering,
innbygging mellomgang.
• Festiviteten Eidsvoll Verk: Nytt
varmeanlegg, varmepumpe, vann
til vann
• Forstmesterbolig Brustad, Hurdal:
Ny energikilde, fjernvarme fra
Hurdal Biovarme AS.
Rehabilitering av Portnerboligen
krevde stort sett første halvår av
arbeidskapasiteten.
På Festiviteten har det vært oljefyrt
energikilde, og dette anlegget er i 2019
erstattet med varmepumpe med vann
til vann (bergvarme) løsning. Stort
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Portnerboligen, dyktige håndverkere i velfortjent pause, Ole
Morten Johansen, Ole Østengen, Åsmund Grythe. Foto: M. Rønning

prosjekt, både tid og kostnadskrevende,
men etter igangkjøring fra oktober
viser det seg foreløpig som et vellykket
valg. Enova gav tilskudd til prosjektet.
For øvrig skal alle bygninger ettersees
og vedlikeholdes, og det er utført
vesentlige utbedringer de senere år,
takket være et godt og effektivt
samarbeid med vedlikeholdsteamet
og øvrige ansatte i bedriften. Tyngre
vedlikehold planlegges i budsjett og
utføres i henhold til dette så langt
det er gjennomførbart i forhold til
uforutsette utbedringer. Vedlikeholdsleder er tømmermester og leder arbeid
med vedlikehold og oppgradering av
bygningene i bedriften. Det har også i
dette året blitt utført diverse malingsarbeider ved ledig kapasitet, dette
gjelder særlig for skogshusvær.
Forvaltningsbygg og parker
Området dekker eierfamiliens boliger
på Eidsvoll Verk; Hovedgården med
parkanlegg, Rolighet, og Stallgården
med flere, i tillegg til familiens
fritidsboliger.
Bedriftens strategi er å opprettholde
og prioritere god standard for bygningsmassen.

Høsten 2019 startet arbeidet
med helt nødvendig utbedring av
piper og tak, samt utbedring og
omlegging av innvendige gulv på
Skabland. Skabland Jaktvilla er
en praktfullt gammel bygning i
dragestil, tegnet av Finn Knudsen
i 1903, og bygget i 1904 for Kammerherre Haaken Larpent Mathiesen.
Arbeid på Skabland fortsetter inn
i nytt år.
Takutbedring gjennomføres med
tilskudd fra Kulturminnefondet.
Det har ikke vært endringer i
bemanning innenfor området
Forvaltningsbygg og parker i 2019.
Jordbruket
Minne gård AS er forpakter for
jordbruket på Eidsvoll Verk.
Sesongen 2019 ble det dyrket 200
daa jordbær på Berger. 310 daa med
Innovator potet til pommes frites,
100 daa med Lady Claire til Maarud
potetgull og 50 daa med oppformering til egen settepotet. Den
tørre sesongen 2018 ga gode
muligheter for å så høstkorn og
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Forstmesterbolig Brustad, graving for fjernvarme. Foto: Ø. Løvli

det ble etablert 335 da med Elvis
høstkorn på Eidsvoll Verk. Det ble
også sådd 65 daa med Finley stor
gulrot på Berger. Ellers ble det sådd
Brage og Rødhette bygg på eiendommen, mens grasarealet var det
samme som året før.
I april ble det montert ny sugeledning
til den ene vannpumpa på Berger
Bruk. Mai måned var kald og våt
og det var ikke noe som var helt
optimalt. Det ble sådd en del bygg
og satt en del poteter på Berger og
Saghagan før 17. mai. 18. mai kom
regnet og det ble ikke noe mer
våronn før i starten av juni hvor
resten av potetene ble satt på
Eidsvoll Verk. Våronna ble avsluttet
så sent som i midten av juni.
I juli ble vanningsanlegget satt på
for fullt på Berger og Saghagan.
Vanningsanlegget på Eidsvoll Verk
ble ikke benyttet denne sesongen.
I starten av august ble dreneringen
på Holmdelet øst fullført. Det ble
lagt ned 300 meter med ny bunnledning og satt ned nye kummer
til å håndtere overvannet.

Skuronna startet i slutten av august
for det tidligste bygget, og all hveten
ble tresket i starten av september.
Snittavlinga på høsthvete ble 829 kg
per daa, mens vårbygget var litt
under snittet. Potetene ble høstet i
andre del av september under bra
forhold, det ble grei avling med god
kvalitet.
Oktober ble en våt måned, slik at
mindre areal enn vanlig ble bearbeidet om høsten. Gulrota ble også
høstet i slutten av oktober.

Festiviteten, graving av rørgate for nytt
varmelanlegg. Foto: M. Rønning

Internkontroll eiendom
Det er god rutine på internkontroll,
og også i 2019 er det gjennomført
internkontroll av el-anleggene i
de fleste av våre boliger og øvrige
bygninger. Påviste feil og mangler
blir utbedret fortløpende. Alle
el-anlegg er godt oppdatert,
internkontroll med fagpersonell
utføres årlig for noen bygg, mens
enkelte boliger blir kontrollert
annet hvert år med fagpersonell
og egenkontroll.

Ny Coop butikk i Hurdal, kledd i tre. Foto: H.E. Mathiesen

23

EIENDOM

EIENDOMSSALG
Salg Hurdal
13 eiendommer på til sammen
ca. 35 daa, og 2 mindre grensejustering på til sammen 175 m2.
Salg Eidsvoll
1 eiendom på ca. 790 m2.
Kjøpte eiendommer
Vi kjøpte ingen nye eiendommer
i 2019.
EIENDOMSPROSJEKTER
MEV Eiendom AS
Eiendomsutvikling organiseres
i selskapet MEV Eiendom AS.
Selskapet ble stiftet 18.10.2017,
og eies 100% av Mathiesen
Eidsvold Værk ANS.

Steinrøysa ved Holmenga. Foto: T.E. Hovind

Tidlig i desember hvert år kontrolleres brannvarslings- og
slukningsutstyr, samt bytte
av batterier i røykvarslere.
Forsikringer
Alle boliger og bygninger er
fullverdiforsikret i Gjensidige.
Det er heldekning for alle bygg,
og alle utleieenheter har avbruddsforsikring. Det er tatt høyde for
standardheving for bygg med
arkitektonisk utsmykking.
Bedriftens ansvarsforhold og
eiendeler er forsikret i samme
selskap.
Det har ikke vært noen større
skader på våre bygninger i 2019.
Festekontrakter
Utleie av festetomter er noe endret
gjennom året, da det er gjennomført innløsning for flere festetomter
i Ekralia. For øvrig er økningen i
festesum i 2019 i takt med prisstigningen.
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Totale brutto festeinntekter i 2019
er 299 599 kr.
Ekralia er et hytteområde i Hurdal
med 25 løpende festekontrakter.
Disse er i utgangspunktet gjeldende
49 år, de første ble inngått i august
1970, og 13 festekontrakter hadde
utløp i 2019. Disse tomtene ble
taksert høsten 2018.
9 av disse festekontraktene ble
innløst, 4 festekontrakter ble
regulert i forhold til ny takst.
Det har vært god dialog med alle
festere i denne prosessen, og det
videreføres kontakt med festere
som har kontrakter med utløp i
årene fram til og med 2022.
I løpet av 2019 ble 12 tomter i
Ekralia taksert, og taksten gir
grunnlag for innløsningssum eller
ny festeavgift etter gjeldende regler
i Tomtefesteloven, etter hvert som
festekontraktene utløper.
En festetomt i Skrukkelia ble
også innløst i løpet av 2019.

Selskapets formål er utvikling,
oppføring, utleie, forvaltning,
kjøp og salg av næringseiendom,
boliger og fritidseiendommer,
samt deltakelse i andre selskap og
annet som står i den forbindelse.
Mathiesen Eidsvold Værk ANS har
foreløpig overført utviklingsretten
for 12 forskjellige arealer/prosjekter,
og nedenfor er enkeltprosjekter
under MEV Eiendom AS oppsummert
i forhold til framdrift gjennom året.
Handelsbygg Hurdal
Handelsbygg Hurdal AS kjøpte
areal av MEV ANS ved Skogkontoret
ca. 5,3 daa i 2019.
Tomta ble bebygd med et næringsbygg på 1.200 m2, og Coop Prix
åpnet den nye butikken 17. oktober
2019. Firmaet Handelsbygg Hurdal
AS ble solgt til Coop samme dag.
MEV Eiendom AS eide 20% i dette
selskapet.
Hurdal nærings- og handelspark
AS har opsjon på kjøp av ytterligere
areal ved Skogkontoret.
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Vedlikeholdsleder Ole Østengen
informerer Skogeier Haaken Eric
Mathiesen på Skabland. Foto: M. Rønning

ut av Anlegg Øst AS, dels til Bane
NOR prosjekt i Eidsvoll.

Tina Granheim inspiserer restaurering på Skabland. Foto: H.E. Mathiesen

Hurdal Fritid, Melbylia
Arbeid med detaljregulering av
ca. 270 daa areal til hytteformål
fortsatte i 2019. Arealet er fordelt
på MEV Eiendom AS, som har
utviklingsretten til 80%, og 20%
til Hurdal Skisenter AS.
Foreløpige skisser i dette viser
hyttetomter med god størrelse,
samtidig som det for enkelte
områder planlegges utnyttelse med
konsentrert bebyggelse.
Interessen for “kortreiste hytter”
er stor, og det faktum at det ligger
flotte fritidsområder innenfor en
times kjøretur fra Oslo, gjør Hurdal
til en attraktiv hyttekommune.
Hele området i Melbylia planlegges
med alle fasiliteter et moderne
hyttefelt må kunne tilby.
I tillegg må et variert aktivitetstilbud presenteres for hyttekjøpere;

gode skiløyper og nedfarter,
sykkelveger/stier, og et servicetilbud for et godt hytteliv fra det
lokale næringsliv.
Holmenga – nord, næringsareal
Holmenga – nord, Eidsvoll Verk, er
regulert og planen ble vedtatt i
Eidsvoll kommunestyre i september
2019. Arealet på ca. 270 daa totalt,
netto byggbart tomteareal ca. 206
daa/50% BYA, regulert for flate
næringsarealer.
Området er under transformasjon,
og Anlegg Øst Entreprenør AS
(tidligere GMM AS) er utførende
i dette arbeidet under avtale med
MEV Eiendom AS. Store mengder
topp/løsmasser er fjernet og
midlertidig håndtert og plassert
inne på området, inntil det avklares
mulig alternativ plass for å
deponere slike overskuddsmasser.
Steinmasser er sprengt og kjørt

Bekkedalshøgda/Statsrådslia
MEV ANS har i fellesskap med
annen grunneier arealer ved
Bekkedalshøgda/ Statsrådslia,
tatt inn i Kommuneplan for Eidsvoll,
arealdelen 2015 – 2026, kalt B8.
Dette er totalt ca.170 daa i en
utvidelse av bebyggelsen i vestre
del av Råholt mot E6, hvor MEV
er grunneier på ca. 130 daa.
Siden 2014 og fram til 2019 har det
vært tidvis forsøk på å komme i
gang med regulering, og i mai 2019
ble det gjennomført Oppstartsmøte
med Eidsvoll kommune.
Samtidig har det pågått rullering
av Kommuneplanen, og i dette
møter vi utfordringer i forhold til
videre arbeid med regulering.
Området er solrikt og vestvendt,
med utsikt til Hurdalssjøen.
Terrenget er skrått, og egner seg
godt til boligbygging. Det er kort
veg til sentrum av Råholt, hvor
jernbane og øvrige sentrumstilbud
befinner seg.
Regulering og utvikling av arealer
er i avtale videreført til MEV
Eiendom AS.
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KULTUR

HOVEDMÅL KULTUR har som formål å bevare, ivareta og forvalte MEVs bygninger og gjenstander, samt de deler av de Mathiesenske samlinger som MEV har ansvaret for. MEV kultur
skal gi et attraktivt tilbud av høy kvalitet til besøkende på Eidsvoll Verk. Kultur er en viktig del
av MEVs omdømme.
Galleri Festiviteten
Festiviteten er en sentral del
når det gjelder Eidsvoll Verks
kulturhistorie. Huset er en god
møteplass for bygdas befolkning.
Lokalene brukes ofte til arrangementer som konserter, konferanser,
kunstutstillinger og møter.
Kontorene i 2. etasje er alle utleid.
Huset er en viktig brikke i lokalmiljøet og for lokalbefolkningen.

Alt dette skaper tilhørighet, og gir
et godt lavterskel tilbud for Eidsvolls
befolkning og andre besøkende til
Eidsvoll.

Aktivitetsværket
Aktivitetsværket er en ideell
forening for kultur, aktivitet og
frivillighet i Eidsvoll som drives
av frivillige med et styre og en
styreleder som står for den
admiministrative delen av
foreningen. Foreningen disponerer
1. etasje på Galleri Festiviteten
sammen med Coffee Too, hvor
lokalet brukes som en møteplass
som legger til rette for samhandling med sikte på å fremme
folkehelse.

Coffee Too
Coffee Too drifter kafeen i underetasjen. De holder åpent syv dager
i uken, med godt og stigende besøk.
Lokalene i underetasjen er forøvrig
ideelle til arrangement som quiz,
strikkekafeer og konserter. Coffee
Too vil alltid være den viktigste
bidragsyter for å skape et godt
miljø på huset, både gjennom
sin egen innsats og gjennom
samarbeid med andre aktører
på Galleri Festiviteten.

Aktivitetetsværket samarbeider
med Eidsvoll Fotoklubb, som har
medført mye frivillig aktivitet for
begge foreningene. Digitale Eidsvoll
er en forening som digitaliserer
gamle foto fra Eidsvoll, de har
hatt flere arrangement på
Festiviteten.
Blandt alle arrangementene kan
vi nevne Baby Too, Allsang, Dialogkafe, Quiz, Strikkekafe, Fotokafe
og kunstutstillinger.
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Baby Too er et åpent barseltreff
som arrangeres hver onsdag og som
har blitt en populær møteplass for
gravide og nybakte foreldre. Her
kan man møte andre i samme
situasjon.

Arrangement som har vært i regi av
Aktivitetsværket og Coffee Too i 2019:
- Norsk samtalekurs for fremmedspråklige
- Inkluderingskafe for innvandrere
- Strikkekafe, her er det flere
grupper, både på dag- og kveldstid
- Familiearrangement som julepyntverksted, lyktvandring på Eidsvoll
Verk, familiefest og julegrantenning
- Fotokafe
Utstillinger 2019
Eidsvoll Fotoklubb, Synnøve Søtorp,
Nelly Aasberg og Hilde Mehlum.
Alle utstillingene var godt besøkt.

Utleiekontorer
I 2. etasje har vi syv utleiekontorer.
Det representerer et stabilt kontorsamfunn med faste aktører som
har vært der lenge, samtidig som
vi også har noen kontorer med
mer fleksibel utleie, som gir nye
kreative krefter til huset.
Stallgården
Stallgården rommer deler av De
Mathiesenske Samlingene som
Vognsamlingen og Skogmuseum.
Vi gjør omvisninger på bestilling. Vi
leier også ut lokalene i Stallgården
til noen private arrangement, som
for eksempel bryllup.
Den Store Hagefesten 2019
Vi arrangerte hagemarked for 7. gang
i Stallgården i 2019. Stallgårdens
hagefest har etablert seg som et av
de store hagemarkedene på Østlandet,
hvor interessen bare er økende blant
utstillere, foredragsholdere og
besøkende. Hagefesten ble arrangert
den 25. og 26. mai og hadde stor
gjennomslagskraft blant hageentusiaster.
Foredragsholdere var Larz Danielsson;
«En resa utöver det vanliga till
et orört eldorado» og « Lundens
Växter», Espen Skarphagen; «Vann
i hagen» og Siw Bjelland; «Å vende
sin jord». I 2019 ble det for første gang
også arrangert en workshop i regi av
Gunn Elisabeth Hagen. Deltakerene
fikk lage sitt eget piletre med vridd
og flettet stamme.
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Midtre rad, Shannon Timmons i Coffee Too. Nederst til høyre, Hege Kjærnes, daglig leder Coffee Too sammen med medarrangør på arrangementet
Ladies Too, Marit Nyrud. Alle foto: Ellen Jacobsen
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Mer enn 30 utstillere og over 1500
besøkende var innom i helgen En
god variasjon av utstillere, nyheter
og kvalitet og at det er godt utvalg
av sjeldne planter er interessant
for de som vil ha et stort mangfold i
hagen. Gartner Lars Arne Rørtveit er
medarrangør og utgjør en svært god
ressurs med sin kompetanse og sitt
nettverk. Vi takker også Nes, Eidsvoll
og Ullensaker Hagelag for at de er
gode bidragsytere til markedet. Vi
ønsker at markedet skal være en
opplevelse for hele familien og vi
har aktiviteter og gratis inngang
for barn.

det 64 boder med store variasjoner,
alt fra mat, håndarbeid, antikviteter,
smykker, juletrær, dekorasjoner og
mange andre fristelser. I Gårdsrommet
var den store julegranen tent og det
brant lystig på bålet, så det ble en
hyggelig ramme rundt juletregang
og underholdning forøvrig. Dette var
med på gi publikum en god opplevelse. Flott underholdning i regi av
Eidsvoll Ballettsenter, og Eidsvold
Værk musikkorps bidro til den gode
julestemningen.

Hver markedsdag ble avsluttet
med en omvisning av Parken og
Barklysthuset ved Eidsvold Værk
Hovedgård.

Krutthuset
Her befinner det seg deler av De
Mathiesenske samlinger bl.a fra
Eidsvold og Feiring Jærnverk samt
gjenstander fra Berger Glassverk.
Krutthuset har kun vært åpent
etter avtale.

Stallgårdens Julemarked 2019
Julemarkedet den 7. og 8. desember
er som alltid en suksess, med godt
og økende besøk, gjør dette til en
fin tradisjon i adventstiden, også
dette året kunne vi glede oss over
julestemning med snø som gjorde
julehelgen på Eidsvoll Verk perfekt.
Vi er heldige som stadig har stor
pågang fra nye utstillere, i år var
28

Gode serveringstilbud medførte at
besøkende ble lenge på markedet.
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Side 28, øverst Lissen Lundberg og Rune Storsve. Midten, Jorunn Mathiesen viser Barklysthuset for publikum på Den Store Hagefesten. Side 29,
glimt fra Stallgårdens Julemarked. Alle foto: Ellen Jacobsen

29

PERSONAL, ADMINISTRASJON OG KONTOR

HOVEDMÅL PERSONAL, ADMINISTRASJON OG KONTOR Kontoret skal på en
rasjonell og kostnadseffektiv måte ivareta behovet for administrative funksjoner
knyttet til bedriftens forretningsvirksomhet og forvaltning.
Antall ansatte
Pr. 31.12.19 var det 20 fast ansatte
og 1 lærling.
Personalendringer
Tina Granheim ble ansatt som
administrasjonssjef fra 01.04.19.
Anne Holter Larsen sluttet den
31.12.19, etter mange år i bedriften.
En stor takk til Anne for fantastisk
innsats og omsorg gjennom
mange år.
Jubilanter i 2018
I 2019 feiret vi tre ansatte som fylte
runde år. Anita Tuhus ble 50 år,
Thor Martin fylte 60 år og Øystein
Løvli ble 50 år.
Strategiplan
Styret har vedtatt ny strategiplan for
perioden 2020-2025. Styret ga honnør
for helhetlig tenking, bra fokus på alle
forretningsområder, klare mål, at
planen var spisset på mange punkter
samt en god prosess som inkluderte
alle ansatte.
Sommertur til Helgøya
I juni gikk turen til fantastiske
Helgøya. Vi fikk omvisning av
Charlotte Sveinsen på Hovinsholm
gård, med påfølgende nydelig lunsj
i Skafferiet. Deretter fikk vi omvisning i den fantastiske hagen og
uteområdet på Hovelsrud gård, av
Marianne Olssøn.
SmartDok timeregistrering
I løpet av høsten har vi gått over til
digitalt timeregistreringssystem.
Leverandør av systemet er SmartDok.
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Lunsj på Hovinsholm. Foto: H.E. Mathiesen

Helsekontroll
I løpet av høsten var alle ansatte til
helsekontroll, foretatt av
HMS-senteret Øvre Romerike.
Infomøte/juleavslutning
19. desember
I desember var alle samlet til
infomøte på Festiviteten. Deretter
inviterte Jorunn og Haaken Eric til
juleavslutning på Rolighet.
Bedriftshytte
Ansatte i MEV disponerer en
bedriftshytte, Damhytta ved
Øyangen. Hytten ligger vakkert til
nesten helt i vannkanten, og er et

godt utgangspunkt for turer både
sommer og vinter.
Hjertestartere
MEV eier 3 hjertestartere, en på
Festiviteten, en i Rustad og en
på Skogkontoret.
I april var alle ansatte på oppfølgingskurs i førstehjelp og bruk
av hjertestartere hos Blostrupmoen
Medical Equipment.
Arbeidsmiljø
Totalt sykefravær i 2019: 1,0%.
Det har ikke vært noen yrkesskader
i løpet av året.

Jubilant Thor Martin Haug,
60 år Foto: M Rønning

Jubilant Anita Tuhus, 50 år
Foto: H.E. Mathiesen

Jubilant Øystein Løvli, 50 år. Foto: M. Rønning

Avslutning for Anne Holter Larsen, Tron Erik Hovind, Anne Holter Larsen
og Haaken Eric Mathiesen. Foto: Ø. Løvli

Bygdedag Hurdal, Marit Rønning og Tron Erik Hovind. Foto: M.K. Wear

Strategisamling MEV på Langaard. Foto: M. Rønning

Hovinsholm, Charlotte Sveinsen viser rundt. Foto: H.E. Mathiesen

Hovelsrud, utsikt. Foto: H.E. Mathiesen

Marianne Olsønn.

Foto: H.E. Mathiesen

EIER
Haaken Eric Mathiesen / 65,67%
Haaken Nicolai Mathiesen / 33,33%
Haaken Eric Mathiesen AS / 1,00%

STYRET
Haaken Eric Mathiesen / styreformann
Dag Langaard / nestformann
Haaken Nicolai Mathiesen / styremedlem
Erik Toverud / styremedlem
Halvor Svenkerud / styremedlem
Marit Rønning / styremedlem

ORGANISASJONSKART
MEV
Tron Erik Hovind
Daglig leder

Ole Kristian Østengen
Vedlikeholdsleder bygg
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Marianne Holt
Gartner

Per Almqvist
Driftsleder

Ole Morten Johansen
Driftsleder vei

Geir Stenseth
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Grete Jakobsen
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Åsmund Grythe
Skogsarbeider
Fredrik Rølsåsen
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Lærling

Brustadvegen 15
Pb. 24, 2091 Hurdal
tlf 63 98 89 70
hovedkontor@mev.no
www.mev.no
– følg oss på Facebook

design PETRA designkontor trykk Flisa trykkeri

Mathiesen Eidsvold Værk Ans

