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Forord
Prosjektet har kommet i stand som følge av påstander om at kulturgrana på Vestlandet hogges for tidlig og
påfølgende diskusjoner om hva som er riktig hogstmodenhetsalder for gran. Rapporten forsøker å diskutere
relevante faktorer for denne diskusjonen.
Prosjektet “Hogsttidspunkt for gran på Vestlandet” er finansiert av Skogtiltaksfondet og Utviklingsfondet for
skogbruket. Arbeidet er utført av NORSKOG.
Lilleaker, 19. Oktober 2015
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Sammendrag
De senere årene har det vært mye diskusjon om riktig alder for hogst av kulturgranskog på Vestlandet.
Fra flere hold har det vært hevdet at det hogges for tidlig. Argumentene mot tidlig hogst er lav lønnsomhet
for skogeier på grunn av lav tømmerpris grunnet lav andel skurtømmer og lavt volum siden tilveksten ikke
utnyttes.
Det er mange faktorer som styrer den økonomiske lønnsomheten og skogen er hogstmoden eller ikke:
Biologi og vekst, kvalitetsutvikling og derigjennom tømmerpriser, markedsituasjon både med tanke på
avsetning og tømmerkjøpernes kvalitetskrav, og risiko både økologisk og økonomisk.
Denne rapporten forsøker å bidra i debatten om hogsttidspunkt ved å gå systematisk gjennom disse
faktorene for granskogen på Vestlandet.
Vi har hentet informasjon fra offentlige kilder og samlet inn data fra en rekke drifter fra Vestlandet.
Informasjon fra Skogdata sine systemer er supplert med informasjon om alder og bonitet for en rekke
utvalgsdrifter. Driftene er tilfeldig valgt ut fra alle Nortømmers drifter på Vestlandet.
Det er flere rapporter som antyder at tilveksten i tett granskog på Vestlandet ikke følger
produksjonstabellen i voksen alder, men at tilveksten stagnerer før skogen når hogstmoden alder (i
tradisjonell forstand). Det er knyttet en viss risiko til dette, blant annet fordi slike bestand har økt
sannsynlighet i form av skader fra vind eller råte. Dette representerer igjen en betydelig økonomisk risiko.
Kvalitetsutviklingen i granskogen på Vestlandet er god og det ser ut til at skogen når relativt høye
skurtømmerandeler i ung alder. Det er også endrede krav fra industrien, både norske og utenlandske
kjøpere av skurtømmer, der det er sterkere fokus på lengde enn diameter og stokker over 30 cm i
(topp)diameter har negativ prisutvikling. Til sammen fører dette til at skogen har lav verditilvekst allerede før
den når tradisjonell hogstmodenhetsalder eller hogstklasse V.
I vårt materiale er det heller ingen klar sammenheng mellom driftskostnader og alder, og derfor heller ingen
klar sammenheng mellom driftskostnader og diameter.
I enkelte sammenhenger trekkes karbonbinding frem som et argument mot tidlig hogst. Vi anser ikke det
som et relevant argument for den enkelte skogeieren.
Den samlede informasjonen i rapporten tyder etter vår oppfatning ikke på at hogst av kulturgranskog på
Vestlandet i stor grad skjer for tidlig og at hogst av skog med alder ned mot minstekravet i Norsk PEFC
Skogstandard er økonomisk forsvarlig.
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1. Bakgrunn
Etter hvert som plantefeltene på Vestlandet vokser til og nærmer seg hogstmodenhet, har spørsmålet om
hva som er riktig eller akseptabelt hogsttidspunkt kommet på dagsorden. Flere hogster har blitt
gjennomført hvor spørsmålet er reist, og valgene både diskutert og kritisert. Spørsmålet fordrer en
avklaring, for å få en mer felles oppfatning av kriterier og forståelse av hva som er økonomisk og
produksjonsmessig akseptabelt.
Fylkesskogmester i Rogaland sier til NRK 12. februar 2013 at «Mye norsk skog blir hugget opptil 15 år for
tidlig. Dermed går både skogeiere og samfunnet glipp av store verdier». I et brev til PEFC datert 25. juni
2013 skriver Jølster kommune «PEFC Norge må i kommande revisjonsprosess take på alvor at det i Norge
avverkast mykje skog alt for tidleg med dei negative konsekvensar det har for miljø, skogeigar og storsamfunn
[…]». Samtidig uttaler skogoppsynet lenger nord på Vestlandet at “Vi har komme til at biologi ikkje er einaste
faktoren. Vindregime, merknadstilpassing, tettheit er kan hende like viktige faktorar som avgjer kva tid det er
rett å hogge” (Harald Nymoen, fylkesskogmester i Møre og Romsdal, pers. med., 2013).
Hogsttidspunkt er en aktuell problemstilling også i Sverige. “Södra vill korta omloppstiden i granskog”, kunne
leses på www.skogen.se 23. november 2012. Skogbedriftens nyere analyser viser at skogeier sin økonomi
kan forbedres om skog avvirkes tidligere en vanlig. Det begrunnes med dårligere forrentning i eldre
skogbestand, og at risikoen for skader øker. Utsiktene til klimaendring med hyppigere og kraftigere stormer,
samt erfaringene fra stormene Gudrun og Per lurer som bakteppet for de nye anbefalingene. Södra skiller
mellom anbefalt og akseptert omløpstid. En anbefaler 10 – 15 års kortere omløpstid i gran-dominert skog,
med aksepterer ytterligere 10 – 15 år kortere enn dette igjen (se http://www.sodra.com/sv/Pressrum/
Nyheter/Inlagg/Prio-1/Sodras-nya-skotselinstruktioner-ska-minska-stormskadorna-/)
Skog og landskap startet I 2012 et forskningsprosjekt som skal se på tilpasninger i skogforvaltningen som
følge av klimaendring. Forsker Svein Solberg sier at det er viktig å gjøre tilpasninger til økt risiko for vindfall,
tørke og billeangrep på gran på utsatte lokaliteter. I Norge er det forventet mer skade i granskog på grunn
av mye nedbør i form av regn i stormsesongen om vinteren, og mer tørkestress pga. mindre årsnedbør og
snødekke. Frekvensen av sterk kuling og storm har økt de siste 50 årene. Samtidig har granskog også som
følge av klimaendringene et potensiale for økt utbredelse og produksjonsevne. En av de aktuelle
tilpasninger som næringen kan gjøre er å forkorte omløpstiden, sier forskeren på instituttets nettsider.
Det er flere faktorer som må legges til grunn når hogstmodenhet skal vurderes:
Biologisk hogstmodenhet (som gir høyest gjennomsnittlig årlig produksjon)
Økonomisk hogstmodenhet (basert på skogeiers rentekrav og viserprosent)
Skogens sunnhet (når blir risiko for råte eller andre sunnhetsproblem for høy)
Markedets dimensjonskrav (hvilke dimensjoner er best betalt)
Driftsmessige forhold (hvilke dimensjoner er optimale å drive)
Granskog på Vestlandet utvikler seg annerledes enn vi er vant med fra for eksempel Østlandet. Vi kan ikke
uten videre legge tradisjonelle forutsetninger til grunn ved vurdering av hogstmodenhet.
Bl.a. har en studie av bestandsutvikling og produksjon av gran på Vestlandet funnet at kulminasjon av
volumtilvekst inntreffer 30-50 år tidligere i utynnede sammenlignet med tynnede plantefelt (Øyen, 2002).
Analyser av økonomisk lønnsomhet ved konvensjonell tømmerproduksjon på Vestlandet finner at
investering i granplanting har en positiv internrente for aktuelle boniteter (bl.a. Øyen, 2012).
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Undersøkelser på Vestlandet viser at grana har svært utholdende vekst. Undersøkelsen det refereres til er fra
”Skogforsk” sine produksjonsflater. Disse er som regel tynna og stelt, og det er flater med skog som ikke er
rasert av vind, snø eller annet. Frivold undersøkte et forholdsvis stort antall ikke tynnede flater i Sogn og
Fjordane og Hordaland. Han fant god dimensjonsutvikling og at det var relativt liten andel av
totalproduksjonen som gikk ut i selv-tynning. (Taskjelle, 2002).
Den konvensjonelle oppfatning er at økende alder og dimensjoner som regel gir større skurtømmeruttak,
bedre betalte dimensjoner og større andel prima virke. Samtidig som gjennomsnittsprisen av tømmeret
øker, øker også produktiviteten knyttet til hogst og fremkjøring, og driftsprisene går ned. I noen konkrete
saker de siste 2-3 årene har den offentlige skogforvaltningen i noen fylker tvilt på om en tidlig avvirkning er
i tråd med Norsk PEFC skogstandard. PEFC Norge har i sin revisjon av Norsk PEFC Skogstandard 2015
definert i et eget kravpunkt om «Langsiktig virkesproduksjon» med laveste alder for hogst for ulike
boniteter. Dette ble bl.a. gjort for å bedre utnytte skogens og trevirkets potensiale til å lagre karbon. Men
rådet har gjort unntak fra minstealder bl.a. ved hensyn til å oppnå bedre arrondering og lav eller negativ
verditilvekst.
Enkelte representanter for skogforvaltningen hevder at på høye boniteter for gran, på grunn av den høye
årlige løpende tilveksten i perioden, vil en skogeier kunne doble sin nettoverdi ved å unngå tidlig hogst.
Skogforvaltningen oppfordrer tømmerkjøpere til å presentere for grunneierne konsekvensene ved å hogge
tidligere enn tradisjonelt anbefalt. Andre hevder at det kan være økonomisk gunstig for skogeier å avvirke
tidligere enn tradisjonelt anbefalt og at eksisterende normtall for hogstmodenhet ikke reflekterer dagens
produksjon av gran langs kysten. Resultat av avvirkning av ung gran (H.kl. III) på Vestlandet og uttak etter
stormfellinger den siste tiden viser en høy sagtømmerandel (opptil 70 %). Lavere totalproduksjon ved tidlig
avvirkning vil trolig oppveies av økt lønnsomhet og redusert risiko for skader.
Denne situasjon skaper en del usikkerhet og diskusjon om hva som er økonomisk forsvarlig og godt
bærekraftig skogbruk, når en kommer til avvirkning, og hvilken hogstmodenhetsalder som bør anbefales og
hva som kan aksepteres innenfor det sertifiserte skogbruket. Prosjektet er ment å bidra til en avklaring på
dette området.
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2. Datamateriale
Analysene bygger både på offentlig tilgjengelig data og informasjon hentet fra Skogdata sitt system for
virkesomsetning (VSYS).
Offentlige data kommer i hovedsak fra landbruksdirektoratet og Statistisk sentralbyrå. Det er da normalt
data på et relativt aggregert nivå, fra kommunenivå eller høyere. Videre har vi tilgang til data fra
Landskogtakseringens permanente prøveflater.
Fra Skogdata har vi benyttet informasjon om Nortømmers drifter. Dette er for eksempel data om
tømmervolum fordelt på sortiment, herunder treslag og kvalitet. Det er også informasjon om verdi samt
driftskostnader. Data som er hentet tilsvarer rapporten Resultat skogsdrift i VSYS.
I VSYS er det bare data om driften. Vi har derfor supplert disse dataene med informasjon om skogen. Fra
listen med skogsdrifter har vi plukket et tilfeldig utvalg. For dette utvalget har vi kontaktet skogeier og bedt
om informasjon om skogen som ble hogget i den aktuelle driften. For fylkene Vest-Agder, Rogaland,
Hordaland, Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal ble det utarbeidet en bruttoliste med 723 drifter.
Listen ble ordnet i tilfeldig rekkefølge. Deretter forsøkte man for hver drift å få kontakt skogeier. I de
tilfellene vi fikk kontakt med skogeier ba vi om informasjon om bonitet og alder på skogen som ble hogget,
samt informasjon om eventuell skogbehandling mellom planting og slutthogst. Noen drifter var ikke
aktuelle fordi de enten inneholdt flere treslag eller gikk over flere bestand med varierende forhold. I
hovedsak er det forsøkt å få informasjon om rene grandrifter med homogene forhold med tanke på alder
og bonitet. Nettolisten med drifter der det er tilleggsinformasjon om skogen inneholder 137 drifter. I
tidsrom spenner driftene fra 2011 til 2015, med hoveddelen av materialet i periode 2012-2014 (116 drifter).

Tabell 1. Viser antall og volum for driftene det er samlet inn informasjon for fordelt på fylke og
bonitet.
Bonitet
Fylke

17

Antall

Vest-Agder

23

2

5

13

Hordaland

3

12

14

Sogn og Fjordane

3

6

6

Møre og Romsdal

7

7

16

Sum

3

4

25

16

45

6

24

7

37
3,126

2,681

4,595

16,567

Hordaland

1,726

11,754

20,047

Sogn og Fjordane

3,310

4,749

3,965

Møre og Romsdal

5,797

4,987

18,196

15

36

49

13,514

29,211

9.9 %

21.3 %

Andel

1

3,126

Rogaland

Totalt volum

Uklassifisert

6

Rogaland

Totalt antall

26

6

Vest-Agder
Volum

20

1,011

3,551

28,405

15,860

49,388

5,379

19,740

7,531

36,511

4

33

137

58,774

3,350

32,321

137,170

42. 8%

2.4 %

23.6 %

2,339

Av de 137 driftene med skoginformasjon er det 33 bestand uten informasjon om bonitet. I de fleste
tilfellene kunne ikke skogeier angi den eller den var så upresis at informasjonen ikke kan brukes.
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Bortsett fra Vest-Agder er antall drifter ganske likt fordelt på fylkene, men det er en liten overvekt av
volumet i materialet i fylkene Rogaland og Hordaland. Det er størst antall drifter og mest volum på bonitet
23. Bonitet 26 har bare 4 drifter.

Tabell 2. Relativ andel av skogarealet på forskjellige boniteter for Vestlandsfylkene og Norge samlet.
Kilde: landskogtakseringen/NIBIO. Prosent.
Potensiell
bonitet

NORGE

Vestlandsfylkene

Hordaland

Sogn &
Fjordane

Møre &
Romsdal

Rogaland

6

10

3

4

5

2

4

8

24

6

9

7

7

5

11

23

11

11

7

13

13

14

21

20

21

19

20

21

17

13

27

24

28

26

28

20

7

21

20

20

20

23

23 - 26

3

12

12

13

13

8

Det er tydelig i Tabell 2 at vestlandsfylkene har bedre bonitetsfordeling enn resten av landet, med omtrent
70 % av arealet på bonitet 14-20 mens resten av landet har samme mengde areal i bonitet 8-14. Grovt
tolket er skogen på Vestlandet to boniteter bedre enn resten av landet. Ved å sammenlikne
bonitetsfordelingen i Tabell 1 og Tabell 2, kommer det frem at vårt utvalg har en overvekt av bonitet 23.
Vi har ingen formening om bonitetsfordelingen for de driftene der det mangler korrekt informasjon om
bonitet.
Alder er i mange tilfeller oppgitt av skogeier som et intervall, for eksempel når det er noe usikkerhet knyttet
til plantetidspunkt. Alder er i disse tilfellene avrundet til nærmeste femårsintervall. Aldersspennet i hver
bonitetsklasse er vist i Tabell 3. For datamaterialet som helhet spenner alder over et intervall fra 35 til 90 år,
men med noe skjev fordeling mellom bonitetene. For bonitet 17 til 23 favner utvalgsdriftene et relativt stort
aldersspenn, fra det som oppfattes som tradisjonell hogstmodenhetsalder og ned til omtrent halvparten av
dette. For bonitet 26 er aldersspennet bare 10 år, fra 45 til 55 år.

Tabell 3. Minimums, gjennomsnitts- og maksimumsalder for utvalgsdriftene i hver bonitetsklasse.
Bonitet
Alder

17

20

23

26

Uklassiﬁsert

Totalt

Minimum

40

45

35

45

40

35

Gjennomsnit

57

58

56

51

58

57

Maksimum

90

80

75

55

75

90

Skogeierne ble også spurt om hva som var motivasjonen for å hogge. Det er ikke utarbeidet en egen
intervjumetode for å hente inn oppfatninger rundt hogsten. Kontakten med skogeier hadde mer form som
en åpen samtale der vi inviterte til å utveksle tanker.
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3. Biologi: Skogproduksjon på Vestlandet
3.1.

Produksjon

Gran på Vestlandet vokser godt. Bonitetene er normalt gode og veksten er utholdende. Det er ingen
diskusjon knyttet til produksjonen og skogens utvikling. Hogstmodenhet og anbefalinger til hogstalder er
normalt basert på biologisk tilvekst, der tilvekstens kulminasjon bestemmer hogstmodenhet.
Dette inntreffer når den årlige middeltilveksten er størst, altså når årlig løpende tilvekst faller under
middeltilveksten. Nedre aldersgrense for hver hogstklasse er vist i Tabell 4. Biologisk hogstmodenhetsalder
er da for eksempel 80 år for bonitet 20.

Tabell 4. Nedre aldersgrenser (total husholdningsalder) for hogstklasse III-V for bartrær, samt
produksjonsevne og middeltilvekstens kulminasjonsalder for gran.
Bonitet

Hogstklasse

H40 (m)

III

IV

V

Prod. evne
(m3/ha/år)

Hogstmodenhets
-alder (år)

23

20

40

60

12.0

70

20

20

45

70

9.5

80

17

25

55

80

7.5

90

14

30

60

90

5.5

100

11

35

70

100

3.5

110

8

45

75

110

2.0

(120)

6

55

85

120

1.2

(140)

Det er ikke bare volumproduksjonen som påvirker skogens verdiutvikling. Når tømmerprisen varierer med
dimensjon, slik den normalt gjør for skurtømmer, påvirkes hogstmodenheten. Normalt er større dimensjoner
mer verdt enn små, innen gitte intervaller, slik at anbefalt hogstalder øker i forhold til hogstklassegrensene.
De økonomiske forutsetningene som ligger til grunn for slike anbefalinger preges ofte av stabilitet og
tradisjonelle oppfatninger om utnytting av trevirket. Vi kommer tilbake til dette senere i rapporten.
Uavhengig av de økonomiske faktorene vil behandlingen av skogen påvirke den biologiske produksjonen
gjennom bestandets levetid og dermed påvirke vurderingene knyttet til hogstmodenhet.
I Norge er det relativt lite tynning av skog sammenliknet med våre naboland og Vestlandet har relativt sett
lite tynning i forhold til de tradisjonelle skogstrøkene. Det kan være mange årsaker til dette og vi vil ikke gå
nærmere inn på det. Mangelen på tynning er imidlertid interessant fordi den påvirker produksjonen og
bestandsutviklingen. Det er vanlig at et bestand står urørt fra etablering til slutthogst.
Øyen (Øyen 2002) undersøkte vekst og utvikling i utynnet granskog på Vestlandet. Hovedtyngden av
bestandene i forsøket var yngre. Studien presenterte foreløpige produksjonstabeller og algoritmer som kan
benyttes for å beskrive utvikling og produksjon i utynnede bestand og fant at utynnet granskog i stikkordsform kan beskrives med: forsiktig start, høg tetthet og produksjon, liten avgang, stor spredning på diameter
og god stabilitet. Modellene indikerer at kulminasjon av volumtilvekst inntreffer 30-50 år tidligere i
utynnede felt sammenlignet med tynnede plantefelt. Produksjonen kulminerer ved hhv 58 og 50 år i
brysthøyde for bonitet 23 og 26. Figur 1 angir utvikling i årlig løpende tilvekst for forskjellige boniteter.
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Figur 1. Utvikling i årlig løpende tilvekst (ÅLT) for utynnede granbestand på Vestlandet. Totalalder.
Etter (Øyen 2002).
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Øyen & Stensløkken (Øyen & Stensløkken 2013) hevder om gran på Vestlandet at veksten stagnerer i
utynnede bestand før bestandet er 50 år i totalalder. De finner at relativ krone er liten (20 %) i utynnede
bestand med totalalder over 55 år og kronereduksjonen starter ved 35 års totalalder. Det er svært god vekst og
jevne årringer til kronereduksjonen er på 30 % relativ krone. Relativ krone mindre enn det gir markant fall i
årringbredden. De mener boniteten for vestlandsgrana er såpass høy at det har liten effekt å trekke bonitet
inn ved etablering og slutthogst. Tetthet ved sluttbestand er viktigere for volum- og dimensjons-produksjon.
VI har ikke foretatt undersøkelser knyttet til bestokning for utvalgsdriftene. Det er dermed ikke mulig å
vurdere utvikling i tetthet i vårt datamateriale. Undersøkelsene som er referert over antyder imidlertid at
hogstmodenhet inntreffer tidligere enn normalt i granskog på Vestlandet.

3.2.

Ressurstilgang

Gjennomsnittlig bestokning er langt høyere i yngre produksjonsskog enn i (tradisjonell forstand)
hogstmoden skog. For flere av de gode bonitetene er volum per dekar i hogstklasse 3 omtrent på nivå med
eller over bestokningen i hogstklasse 5 (Tabell 5, se også Figur 1 over). Forskjellene er særlig tydelig på de
gode bonitetene. Dette henger også sammen med at det er lite areal som tynnes.

Tabell 5. Gjennomsnittlig volum over bark per arealenhet på Vestlandet. Fylkene Rogaland,
Hordaland, Sogn & Fjordane og Møre & Romsdal. Kilde: Landskogtakseringen, egne beregninger.
Hogstklasse
Bonitet

3

4

5

Sum

6

29

68

87

65

8

44

69

98

74

11

65

83

133

91

14

77

135

134

98

17

175

146

152

134

20

143

289

182

184

23

205

452

264

288

26

271

1,071

206

462

Sum

128

191

143

130
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Selv om avvirkningen har økt på Vestlandet de siste årene, er det fortsatt et betydelig potensiale for økt
avvirkning. I Tabell 6 sammenholder vi historisk avvirkning de 5 siste årene med beregnet balansekvantum
på fylkesnivå. Forutsetninger for beregningene som i (Bergseng et al. 2012). Det er tatt miljøhensyn i
beregningene. Skogsvolum er fratrukket 15 % volum for bark for å få tallene i tabellen. Figur 2 viser historisk
avvirkning og beregnet balansekvantum fra tabellen for de fire Vestlandsfylkene.

Tabell 6. Fylkesvis historisk avvirkning og balansekvantum (fratrukket 15 % bark).
Våre beregninger basert på data fra Landskogtakseringen. Historisk avvirkning fra
Landbruksdirektoratet. 1 000 m3.
Avvirkning
2010 2011 2012 2013 2014

Gjennomsnitt
avvirkning
siste 5 år

Balansekvantum

Potensielt
avvirkningsvolum

Rogaland

93

92

83

124

133

105

298

193

Hordaland

121

146

171

171

182

158

594

436

Sogn & Fjordane

39

44

135

149

182

110

462

352

Møre & Romsdal

106

132

184

195

224

168

576

408

Spesielt i Hordaland og Møre og Romsdal er avvirkningen langt unna sitt eget potensiale. Rogaland, som
har minst potensiale for økt hogst, kan doble avvirkningen innenfor bærekraftige rammer.

Figur 2. Historisk avvirkning og balansekvantum for fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn & Fjordane
og Møre & Romsdal. Kilde: landbruksdirektoratet.
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Dette avvirkningspotensialet er relevant i diskusjonen om hogsttidspunkt for gran på Vestlandet og vi
kommer tilbake til dette senere i rapporten.
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4. Økonomi: Skurandel, tømmerpriser og driftskostnader
4.1.

Kvalitetsfordeling og sortimenter

Hogstmodenhet er et relativt begrep og bestemmes av flere faktorer samtidig. Normalt benyttes økonomisk
utbytte som utgangspunkt for å vurdere optimalt hogsttidspunkt. Verditilveksten, som er produktet av
volumtilvekst og endring i tømmerpris som følge av dimensjonsvekst, bestemmer sammen med
avkastningskrav når et bestand er hogstmodent.
Figur 3 viser relativ verdiutvikling (viserprosent) som funksjon av alder for forskjellige boniteter for gran. Ved
et gitt avkastningskrav kan omtrentlig hogstalder leses av for gitt bonitet. Ved 2.5 % avkastningskrav er
hogstalder for bonitet 23 til 17 hhv. 65, 70 og 75 år. Hva som er relevant avkastningskrav er opp til den
enkelte skogeier å vurdere, men valget knyttes normalt opp mot kapitalbehov og kostnader knyttet til
kapitalanskaffelse, eller avkastning på alternative kapitalplasseringer. I tillegg bør det gjøres et påslag for
eventuell risiko. For eksempel vil nedbetaling av gjeld være risikofritt, mens overholdelse av skog medfører
risiko og dermed høyere avkastningskrav.

Figur 3. Viser prosent for gran.

Medio august 2015 gis boliglånsrenter fra omtrent 2.5 % og billån fra ett til to prosentpoeng høyere enn
dette avhengig av egenkapital. Konsesjonsregelverket bruker 4 % kalkulasjonsrente for skog.
Samfunnsøkonomiske analyser for offentlig prosjekter benytter gjerne 4 % kalkulasjonsrente, som består
3 % risikofri avkastning og et moderat påslag for risiko.
Viserprosentfiguren antyder altså en hogstmodenhetslader litt lavere enn det som er omtalt i avsnitt 3.1
over. Dersom avkastningskravet er 3 % angir figuren en hogstalder på 60 år for G23.

8

Skogkurs har vurdert mulig tap ved tidlig hogst av gran på Vestlandet (Pettersen 2013). Prosjektet har laget
et resyme som er ment som hjelp til å vurdere hvilke verdier som kan gå tapt ved for tidlig hogst, for
skogeiere og samfunnet. De konkluderer med at hvis hogsten skjer for tidlig, vil skogeieren og samfunnet
kunne gå glipp av store fremtidige verdier. Studien tar utgangspunkt i utynnet gran på bonitet G23, og viser
at en hogst ved 50 års alder i stedet for 65 år, som er vurdert som den økonomiske hogstmodenhetsalder,
vil føre til et produksjonstap i omløpet på ca. 30 m3. En forutsetter en årlig løpende tilvekst (ÅMT) på ca.
2 m3 per da per år i perioden, ved bruk av standard tilvekstkurver for G23 på Vestlandet. Tilsvarende vil en
gå glipp store mengder karbonbinding i perioden.
Resymeet finner at nettoverdien av hogsten kan dobles hvis det er 15 år frem til økonomisk (“normal”)
hogstmodenhet, og tredobles ved 20 år frem. De finner en driftsnetto på 8300 kr/da ved hogst 15 år for
tidlig, sammenliknet med 15 700 kr/da ved 65 års hogstmodenhetsalder. Ved å vente oppnår en dermed en
realrente på ca. 4,8 %, noe som er langt mer gunstig enn tilsvarende “sparing” i banken, hevdes det. Studien
nevner at skogeiers økonomiske situasjon må tillegges vekt, samt at vurderingen av risiko for skader og
usikkerhet om fremtidige priser kommer inn i bildet.
Pettersen forutsetter at 20 år før normal hogstmodenhet vil sagtømmerandelen ofte utgjøre bare ca. 50 % av
det salgbare volumet, og denne vil som regel øke til ca. 70 % eller mer i løpet av de 20 årene fram mot hogstmodenhetsalderen.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i forbindelse med brev om Meldeplikt ved hogst av yngre barskog (brev
datert 20. mars 2013, ref 2013/1659), utarbeidet et tilsvarende regnestykke. Forutsetningene der er at et 40
år gammel G17-bestand har 80 % massevirke og 20 % sagtømmer, mens det samme bestandet ved 80 års
alder har 30 % massevirke og 70 % sagtømmer. Med gitt utvikling i volum er det utviklingen i gjennomsnittlig tømmerpris, som i stor grad er en funksjon av utviklingen i skurtømmerandel, som medfører
verditilvekst.
Disse regnestykkene viser hvor viktig andelen med skurtømmer i et bestand er for resultatet. Det er derfor
sentralt å undersøke utvikling i skurtømmerandel nærmere, særlig hvordan den utvikler seg med bestandets
alder.
Tabell 7 viser fylkesvis skurtømmerandel, samt gjennomsnittlig massevirke- og skrutømmerpris, basert på
tall fra Landbruksdirektoratet. For Vestlandsfylkene ligger skurtømmerandelen over gjennomsnittet for
landet, og særlig Rogaland og Hordaland ligger relativt høyt. Samtidig er virkesprisene relativt lave, og da
særlig sagtømmerprisene som langt under gjennomsnittet for landet. Tallene er visualisert i Figur 4.
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Tabell 7. Fylkesvis volumveid andel skurtømmer, og snittpris for massevirke og skurtømmer
2013 og 2014. Kilde: Landbruksdirektoratet.

FYLKENAVN
Østfold
Oslo/Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
SUM

Skurandel
2013
2014
0.53
0.62
0.57
0.60
0.51
0.53
0.49
0.52
0.54
0.61
0.54
0.63
0.56
0.67
0.62
0.67
0.60
0.66
0.63
0.64
0.64
0.71
0.56
0.66
0.52
0.61
0.48
0.49
0.46
0.47
0.36
0.46
0.42
0.29
0.00
0.01
0.53
0.57

Snittpris massevirke
2013
2014
216
239
219
227
225
216
210
213
203
219
204
247
202
203
206
205
214
217
220
224
220
196
213
224
217
207
214
206
218
212
236
224
277
233
290
290
217
217

Snittpris skurtømmer
2013
2014
375
477
389
478
427
504
392
456
365
434
344
446
365
408
367
404
355
397
328
350
327
348
336
363
335
341
374
403
369
398
320
333
287
281
349
387
448

Figur 4. Fylkesvis volumveid andel skurtømmer i 2013 og 2014. Kilde: Landbruksdirektoratet.
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En interessant observasjon er at oppgangen i skurtømmerpris ser ut til å ha hatt en tydelig effekt på
skurtømmerandelen, siden andelen skurtømmer har steget for alle fylker unntatt Troms. Trolig fører relativ
økning i skurtømmerprisen til at hogsten vris mot skog med høy skurtømmerandel. For Vestlandsfylkene er
økningen stor, med så mye som 10 prosentpoeng for Sogn & Fjordane.
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Figur 5 viser skurtømmerandelen som funksjon av bestandsalder for eksempeldriftene. Den gjennomgående
trenden er svakt stigende skurtømmerandel med alder, men figuren viser også at det er meget stor
variasjon for forskjellige aldre og derfor kan det ikke påvises noen sterk sammenheng mellom alder og
skurtømmerandel. Variasjon er fra 0 til 100 % skurtømmer. Tilfellene med meget lav skurtømmerandel er
gjerne i forbindelse med vindfellinger der mye av tømmeret er ødelagt. Det er imidlertid også noen tilfeller
med stormfellinger der tømmeret ikke er ødelagt og alt eller nesten alt har vært omsatt som skurtømmer.
Dette knytter seg til helt spesielle markedssituasjoner der tømmer med spesielle dimensjoner, selv relativt
små, kan omsettes som skurtømmer så lenge det ikke har skader.
Det yngste bestandet, med alder 35 år, er også en stormfelling der kantsonene blåste ned på grunn av
tilliggende ny hogstflate. Det er også flere av de andre hogstene under 50 år som er begrunnet med vindeller stormskader. I vårt materiale er frekvensen av vindfellinger størst for lav alder, men det lave antallet
medfører at man ikke kan si noe statistisk om dette.
For hogstene med relativt lav alder gjelder også at det er flere tilfeller der spesielle omstendigheter, som for
eksempel omregulering til andre formål, har fremskyndet hogsten.

Figur 5. Andel skurtømmer som funksjon av bestandsalder. Data fra Nortømmer.
Skurtømmerandel
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Bestandsalder
Figur 6 viser det samme som Figur 5, men her er hver bonitet gitt en egen farge/symbol for å visualisere
effekt av bonitet på skurtømmerandelen. Det ser ikke ut til å være noen klare trender for skurtømmerandelen i forhold til bonitet. Figuren viser også at det ikke er noen tydelig trender i hvordan bonitetene
fordeler seg på alder.
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Figur 6. Andel skurtømmer som funksjon av alder for utvalgte drifter, samlet og fordelt på bonitet.
Data fra NORTØMMER.
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Tømmerpriser og verdier

Utgangspunktet for å vurdere økonomisk hogstmodenhet er ofte Faustman-Pressler-Ohlin-teoremet (se for
eksempel Faustmann 1849). Teoremet definerer et bestand som hogstmodent når marginal verdiøkning ved
å utsette hogsten er lik reduksjonen i marginalverdien av påfølgende omløp. Dette gir også optimal
omløpstid. Alternativt kan dette formuleres som at bestandet er hogstmodent når verdiutviklingen inkludert
verdien av påfølgende omløp er lavere enn avkastningskravet.
Som vi allerede har vært inne på bestemmes økonomisk hogstmodenhet av utviklingen i gjennomsnittsprisen. Gjennomsnittsprisen bestemmes kort sagt av andelen med skurtømmer og prismatrisens form.
Prismatrisen er en tabell som angir det relative prisforholdet mellom forskjellige dimensjoner, altså fra
minste til største tillatte diameter og for forskjellige lengder. Tradisjonelt stiger prisen med dimensjonen i
både lengde og diameter hvilket fører til at et bestand må opp i en viss alder før det er hogstmodent. Hvis
skurandelen er høy allerede ved ung alder og store dimensjoner i liten grad premieres (flat prismatrise),
tilsier det lavere hogstmodenhetsalder. Hvis skurandelen utvikler seg sakte, med lite skurtømmer i unge
bestand, i tillegg til at store dimensjoner premieres sterkt, øker optimal hogstalder.
Fylkesvise tømmerpriser for årene 2013 og 2014 er vist i Figur 7. Figuren viser tydelig at Vestlandsfylkene
har lave tømmerpriser.
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Figur 7. Fylkesvis volumveid snittpris for massevirke og skurtømmer 2013 og 2014.
Kilde: Landbruksdirektoratet.
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Utviklingen i tømmerpris med alder er viktig for å vurdere hogstmodenhet. I vårt materiale er det ingen
tydelige trender i sammenhengen mellom tømmerpris og bestandsalder (se Figur 8). Av hensyn til skalaen er
en drift fra materialet tatt ut av Figur 8. Denne driften hadde veldig høy skurtømmerandel (92 %) og høy
gjennomsnittlig tømmerpris (526 kr/kbm).
Det ser ut til at variasjonen i tømmerpris øker med bestandsalder. Det er sannsynligvis på grunn av økende
variasjon i kvalitet og økende diameterspredning når bestandet blir eldre. Hvis driftene det enkelte år
vurderes hver for seg er det heller ingen klare trender, med unntak av 2013 der det ser ut til å være klarere
positiv sammenheng mellom alder og tømmerpris enn for de andre årene.
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Figur 8. Gjennomsnittlig brutto tømmerpris som funksjon av bestandsalder for forskjellige sesonger.
DATA FRA NORTØMMER.
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Sammenligner man Figur 7 med Tabell 8 ser man at oppnådde tømmerpriser for vårt utvalg av drifter ser ut
til å ligge omtrent på nivå med det som er oppnådd i Vestlandsfylkene for årene 2013 og 2014. Snittet i vårt
materiale er også vist i nederste rad i tabellen.

Tabell 8. Fylkesvis volumveid snittpris for massevirke og skurtømmer 2013 og 2014 for
Vestlandsfylkene. Kilde: Landbruksdirektoratet.

FYLKENAVN
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Utvalgsdriftene

Snittpris massevirke
2013
2014
220
224
220
196
213
224
217
207
223
211

Snittpris skurtømmer
2013
2014
328
350
327
348
336
363
335
341
331
349
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5. Tømmermarked: Virkesutnyttelse og trelastkvalitet
5.1.

Ressurs og marked

Informasjonen i kapittel 3 om ressurstilgangen på Vestlandet viser tydelig at det er et stort potensiale for å
øke avvirkningen. Økt avvirkning er imidlertid ikke bare avhengig av tilgang på aktuelle ressurser, men det
er også nødvendig med infrastruktur, driftsapparat, aktører til å organisere hogst og salg/kjøp av tømmer
samt markedstilgang og avsetningen for tømmeret.
Det tar tid å utvikle og få på plass alle disse elementene. Innsats for å øke aktiviteten på Vestlandet er derfor
viktig og slik sett er aktivitet i seg selv et mål i skogreisingstrøkene. Skogeierne er sammensatt av mange
relativt små beslutningstagere, samtidig som industrien i Norge og internasjonalt ønsker jevne leveranser av
tømmer. Argumentet er at en må starte oppbygningen nå, og gradvis, og ikke vente til de store kvanta med
kulturgran blir «hogstmodne» om 20-30 år. Da blir ofte virkeskjøperne stående i en situasjon der det, for å
oppfylle leveranseforpliktelse og vedlikeholde markedet, holde underleverandører i aktivitet, og tilfredsstille
skogeiers ønske om å realisere sin trekapital, er hensiktsmessig å omsette yngre kulturskog.
Det er bare et fåtall kjøpere av tømmer på Vestlandet, med Moelven Granvin Bruk AS som den største og
viktigste. Granvin Bruk er eneste kjøper av skurtømmer med en viss størrelse. De produserer årlig omlag 35
000 kbm skurlast, hvilket tilsier et tømmerforbruk på omtrent 70 000 kbm. Det er bare noen få kjøpere av
massevirke igjen i Norge, blant annet Norske Skog på Skogn i Nord-Trøndelag, Saugbrugs i Halden og
Borregaard i Sarpsborg.
Med en avvirkning som i 2014 passerte 700 000 kbm, er det opplagt at en stor del av tømmeret fra denne
regionen må finne alternativ avsetning. En av utfordringene knyttet til avsetning for tømmer på Vestlandet
er således lang transportvei til industri. Biltransport er uaktuelt i mange tilfeller på grunn av avstand, slik at
transport med båt er det mest gunstige alternativet. Båttransport krever et visst volum. Omlasting er dyrt,
men båttransport er konkurransedyktig på store avstander fordi kostnadene i liten grad er avhengig av
avstand når tømmeret først er på båt. Den lange transportavstanden er hovedårsaken til de relativt lave
tømmerprisene på Vestlandet.
Båttransport betyr at eventuelle kjøpere også må ha tilgang til havn, siden omlastningskostnader utgjør en
stor andel av de totale transportkostnadene. Moelven Van Severen og InnTre AS, begge i Trøndelag, er da
aktuelle kjøpere av skurtømmer. For sagbrukene på Østlandet er dette et dårlig alternativ på grunn av høye
logistikkostnader. Videre har de fleste sagbruk på Østlandet nok skurtømmer lokalt samt at kvaliteten på
tømmeret avviker noe fra det de er vant til å jobbe med.
Aktuelle norske kjøpere av massevirke er MMK FollaCell AS på Follafoss og Norske Skog Skogn, begge i
Trøndelag. Avsetning til Skogn er imidlertid avhengig av lokalt utbud, som tidvis er nok til å betjene
etterspørselen. Både Borregaard AS i Sarpsborg og Vafoss Pulp AS har tilgang på billigere virke lokalt og er
således ikke aktuelle kjøpere av virke fra Vestlandet.
Gitt utfordringene knyttet til transport og avsetning, har mye av tømmeret fra Vestlandet blitt eksportert.
Det er særlig Sverige og Tyskland som er mottakere av tømmeret. Tømmerkjøpernes krav til virket i disse
markedene er noe annerledes enn det tradisjonelle. Endring i krav til virket kan påvirke den tradisjonelle
tanken om hva som er riktig alder for hogstmodenhet.

15

5.2.

Aptering

Sagbrukene kjøper grantømmer fra Vestlandet hovedsakelig aptert og kappet etter to hovedmetoder:
1. prima-sekunda (PS) sortiment med standard prisforholdstabell og tømmerreglement, eller
2. fordelingsaptering (faste lengder, FL med dimensjonskrav og med eller uten kvalitetskrav).
Det har det siste 10-året blitt økt fokus på markedsrettet aptering med bedriftsspesifikke prislister og
kvalitetskrav. Med kapping etter faste lengder (FL) tilpasset trelastproduktene og standardiseringen i
byggebransjen, har en funnet at råstoffutnyttelsen bedres og håndtering for entreprenør i skogen,
tømmerkjøper, sagbruk og i byggeindustrien blir mer effektiv. Studier peker på at tradisjonell PrimaSekunda sagtømmer ikke garanterer for leveranse av de lengder eller kvalitet som trelastprodusenten
forventer. Sagbrukene ønsker stokklengder tilpasset enten konstruksjon- eller interiøranvendelsen og
trelastdimensjon i sentrumsutbyttet (Birkeland & Øvrum 2005).
Systemet med markedsretta aptering ble utviklet i Sverige på 1980- tallet, og er også adoptert i Finland
(Nybakk et al., 2008). For noen kjøpere kapper både Vestskog SA og Nortømmer AS etter et markedsstyrt
apteringsreglement. Fordelingsaptering er aptering (kapping) der datamaskinen tillates å avvike i fra streng
verdiaptering, altså avvike i fra høgeste verdi i prislista. Dette gjøres for heller å styre mot en definert og
ønska diameter- og lengdefordeling på sagtømmeret (relativt volum eller stykk).
For produksjon av stendere, kledning og paneler ønskes ofte lange lengder, og små dimensjoner
(toppdiameter) kan skjæres. Til dette passer tynningsvirke av gran og tømmer fra tidlige sluttavvirkninger
godt.
I en omfattende studie gjennomført av Skog og landskap i 2005, ble effekten av faste tømmerlengder på
trelastkvaliteten, trelastutbytte og utnyttelse av sagtømmervolum undersøkt. Videre ble de to
apteringsmetodene PS og FL sammenliknet for å vurdere best lønnsomhet for sagbruket. FL metoden
innebar kun dimensjonskrav.

Hovedfunnene var:
•

de korte rotstokkene har svært stor verdi dimensjonsmessig

•

Skurutbyttet var noenlunde likt, FL noe høyere, mens sentrumsutbyttet var signifikant forskjellig –
FL hadde klart høyest

•

PS metoden ga høyest trelastkvalitet totalt ved handelssortering (NT, kl. A - D), mens FL ga høyest
kvalitet ved styrkesortering (NS-INSTA, T3 – T0).

•

Dårlig sammenheng mellom tradisjonelle tømmersortiment (PS) og trelastkvalitet

•

FL ga klart best trelastkvalitet ved sammenlikning av rotstokk i FL og kun prima rotstokk, både ved
handelssortering og styrkesortering

•

FL gav best lønnsomhet vurdert som total produktverdi av trelasten (handelssortert – NT), men
forskjellen var størst ved sammenlikning av potensielt sagtømmervolum og liten ved faktisk, reelt
sagtømmervolum. Inkludering av massevirke økte forskjellen i lønnsomheten

Studien konkluderer med at industrien bør være mindre skeptiske til de økonomiske konsekvensene av FL
aptering, og at utsortering av rotstokker for konstruksjonsbruk i kombinasjon med produktrettet
lengdetilpasning er meget hensiktsmessig (Birkeland & Øvrum 2005). I riktige lengder kan det ligge en
verdiøkning, som kan komme flere ledd i verdikjeden til gode.
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Liknende funn ble gjort i en studie av Nybakk et al. (Nybakk et al. 2007). Graden av samsvar mellom
etterspurt og faktisk utfall av sagtømmerdimensjoner økte med 8 % ved markedsrettet aptering i faste
lengder, samtidig som det faktiske tapet i trelastverdi var signifikant mindre. Men som følge av skoglig,
geografisk og topografisk variasjon i deler av Norge, noe som medfører mindre og mer varierte
tømmerdimensjoner og kvaliteter, vil potensialet til å optimalisere sagtømmerdimensjoner være mindre enn
i våre naboland.
Årsaken til at det tar tid å innføre en kapping etter bedriftsspesifikke instrukser med hensyn på dimensjoner,
kan mangel på kunnskap, redsel for verditap av tømmersalg, og at trelastindustrien i Norge er mindre
eksportrettet, og markedet er mindre generelt. Dette kan medføre mindre press til å rette seg etter de
strengere lengdekravene i større markeder, mener forskerne.

5.3.

Sagbrukenes krav til råstoffet

Det har blitt vanlig at sagtømmerkjøperne utformer kappeinstrukser etter hva de skal produsere av trelast,
såkalt markedsstyrt aptering. Effektiviseringen på sagbrukene har gått hånd i hånd med standardiseringen i
byggebransjen. De ulike kjøperne har en noe ulik tilnærming til apteringskrav.
Det er apteringsinstruksen fra kjøper som spesifiserer hvordan stammene deles opp i stokker etter
dimensjons- og kvalitetskrav. Generelt kan en si at norske kjøpere, så som Moelven Granvin Bruk, setter
større krav til kvalitet, premierer riktige (og større) dimensjoner, og er mest fleksible med hensyn til
lengdekrav. Moelven kjøper tømmer etter en standard prima-sekunda prisforholdstabell, mens
internasjonale kjøpere oftere bestiller tømmer i to faste lengder, setter ens minimumskrav til kvalitet og har
en relativt flat prisstruktur uavhengig av dimensjonsspredning, men innenfor en nedre og øvre grense for
diametermål. Diameterspredningen i granbestandene og de ulike kravene fra tømmerkjøperne gjør at
tømmer fra en drift ofte sorteres og leveres til flere kunder.
Markedskravene fra Moelven Granvin Bruk og de største sagtømmerkjøperne i Tyskland og Sverige
gjenspeiles i apteringsinstruksene. Et eksempel på en prismatrise fra Granvin er gjengitt i Figur 9. I figuren er
prisene relative slik at man direkte ser premieringen i forhold til basisdimensjonen (49 dm lengde og 20 cm
diameter i topp).
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Figur 9. Relative prismatrise for Granvin bruk.
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Det går tydelig frem av figuren at stokker med diameter over 30 cm i liten grad er ønsket. For alle
stokklengder utenom de tre korteste, er det et klart fall i verdien etter 30 cm toppdiameter. Videre er
premieringen for diameter liten, og lite differensiert for forskjellige stokklengder. I denne prismatrisen
oppnås høyeste pris allerede ved diameter 23 cm. Skillet er ikke like skarpt i den nedre delen av
diameterskalaen, men verdien holder seg relativt godt helt ned til og med 17 cm i toppdiameter. Under 17
cm faller verdiene relativt raskt mot minste tillatte dimensjon på 12 cm.
Premieringen for forskjellige lengder er tydelig, med spesielt store sprang mellom lengdene 37 og 40 dm,
mellom 43 og 46 dm, og mellom 46 og 49 dm. For stokker med diameter over 30 cm er det svært liten
forskjell på verdien, bortsett fra de korteste stokkene på 37 dm. For stokker over 40 cm i diameter har alle
stokklengder utenom 37 dm lik verdi.
For utenlandske kjøpere er bildet omtrent det samme, men det foreligger ikke en prismatrise. Det er større
fokus på lengde enn på diameter, men allikevel en tendens til at kjøperne ønsker at hoveddelen av
tømmerfangsten bør ha diameter mellom 18 og 30 cm. I Tyskland er skurtømmer over 45 cm i diameter
vrak. Generelt gjelder for mange utenlandske kjøpere at de ikke ønsker tømmer med diameter over 35 cm.
Det er også kjøpere som har sams pris for alle diametere, altså ingen premiering for diameter, men der det
er krav til lengde.
De skarpe, øvre skillene for diameter gjør at det er viktigere å begrense gjennomsnittsdiameteren i et
tømmerparti siden vrak gir en helt annen verdi på en stokk enn at den er litt mindre enn optimalt aptert.
Tall fra Landskogtakseringen viser at nåværende dimensjonsfordeling i hogstklasse 5 har en topp rundt 30
cm brysthøyde med en liten topp på 40 cm (se Figur 10). Hoveddelen av volumet befinner seg i dette
intervallet.
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For hogstklasse 4 befinner hoveddelen av volumet seg i intervallet 20 til 35 cm i brysthøydediameter.
I hogstklasse 5 er omtrent 60 % av volumet i trær med brysthøydediameter over 30 cm, mens i hogstklasse
4 er tilsvarende volum 35 %.

Figur 10. Fordeling av volum på diameterklasser for hogstklasse 3-5 for Landskogtakseringens
prøveflater i Vestlandsfylkene. Grandominerte flater, volum under bark og 3 cm diameterklasser.
Kilde: Landskogtakseringen.
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Hvis vi antar at avsmalningen er i underkant av 1 cm/meter stamme, må treet ha brysthøydediameter over
35 cm for at en rotstokk på 5 meter skal få toppdiameter over 30 cm. Vi vet at avsmalningen i kulturskog på
Vestlandet er noe lavere enn i gran fra skogstrøka (Øyen 2007). Nesten halvparten av tømmeret i
hogstklasse 5 har brysthøydediameter over 35 cm. I hogstklasse 4 har nesten 20 % av volumet
brysthøydediameter over 35 cm.
Med utgangspunkt i prismatrisen fra Granvin Bruk vil det finnes en del skog i hogstklasse 4 som vil ha
negativ verdiutvikling for noen trær og således liten eller ingen verdiutvikling for bestandet som helhet. Gitt
dagens prinsipper for prising av sagtømmer er dette noe det bør tas hensyn til i vurdering av
hogsttidspunkt.
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6. Risiko
Skader forårsaket av vind eller soppangrep er de viktigste biologiske risikofaktorene i eldre skog. Kortsiktige
variasjoner i tømmerpris er den viktigste økonomiske risikoen. De økonomiske konsekvensene av biologiske
skader er som regel store. For vindskader er normalt utfallet katastrofalt ved at store deler av
tømmervolumet mister kvaliteten det ellers ville hatt og dermed omsettes til en langt lavere pris enn det
ville uten skader. I noen tilfeller kan tømmeret ødelegges slik at det ikke er salgsvare. I tillegg blir
avvirkningskostnadene langt høyere enn vanlig.

6.1.

Vind

Generelt er årsaken til vindskader kompleks, men sammenheng mellom meteorologi, bestandslokalitet og
bestandssammensetning, markforhold og tidligere skjøtsel. Skogeieren kan altså i noen grad sel påvirke
risikobildet gjennom skogbehandlingen.
Risiko for vindskader er knyttet nøye sammen med treantall og tetthet, både nå og utvikling over tid.
Mangelen på tynning i granskogen på Vestlandet spiller derfor en viktig rolle i vurderingen av
hogsttidspunkt. Generelt gjelder at risikoen for vindskader øker med bestandshøyde og høyde-/diameterforhold. Det er relativt liten risiko for skade når h/d-forholdet er under 1 (Øyen 2000). Dette innebærer at
tynning i tette bestand kan innebære økt risiko for vindfelling og er således ikke å anbefale. I tette og
utynnede bestand vil h/d-forholdet stige med alderen og risikoen for vindskader vil således stige.
For urørt granskog på Vestlandet fant (Øyen 2000) at større stammetallsreduksjoner fant sted mellom 20 og
50 år i brysthøydealder med H/D-forhold over 1. På G20 bruker trærne omtrent 10 år brysthøyde, slik at
dette gjelder skog med totalalder fra 30 til 60 år. Gjennomsnittlig (brysthøyde)-alder, middelhøyde og
middeldiameter var hhv. 29 år, 13.6 meter og 13.6 cm. I Øyens materiale var gjennomsnittlig H/D-forhold
1.022, med minimum på 0.752 og maksimum på 1.292. En betydelig andel av materialet hadde altså økt
risiko på grunn av høyde-diameter-forholdet. Forholdet mellom overhøyde og diameter utvikler seg
noenlunde lineært, og det er normalt også et lineært forhold mellom overhøyde og middelhøyde. Siden
mortaliteten er størst for trær under middeldimensjonen vil normalt middeldiameter i bestandet stige mer
enn diametertilveksten tilsier. Allikevel gjelder nok at risikoen for vindskade øker med alder i spesielt
utynnet skog.
Generelt øker skaderisiko med bestandsalder, trehøyde, bestandsvolum, granandel og tynningsstyrke
(Fridman et al. 2006). Det peker særlig på at det vil være uklokt å foreta tynninger i eldre produksjonsskog
på Vestlandet. I Sverige anbefales 10-15 års lavere slutthogstalder enn tidligere med bakgrunn i erfaring fra
senere års stormfellinger (Gudrun). I Stor-Britannia anbefales kortere omløpstider i vindutsatt områder
(http://www.forestry.gov.uk/fr/INFD-7G4A7Z).

6.2.

Råte

Konsekvensene av råteskader er normalt ikke like stor som for store vindskader, men er langt vanligere.
Tellinger viser at så mye som hvert fjerde tre i hogstmoden skog kan være råteangrepet (Huse et al. 1994). I
gran på Vestlandet er det vanligvis fururotkjuke som forårsaker råte. Faren for råteinfeksjonen er meget tett
knyttet til sårskader på trærne. Dette øker med inngrep i skogen og både ungskogpleie og tynning øker
således faren for infeksjon. Skadeomfanget øker normalt med bedring i vekstforholdene, og råteinfeksjon på
for eksempel tidligere innmark kan gi store konsekvenser.
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Råte i et tre fører til redusert kvalitet, normalt ved at rotstokken bultes eller blir massevirke. Dette gir en
kraftig reduksjon i treets verdi både på grunn av redusert pris på rotstokken og fordi rotstokken utgjør en
stor del av treets volum.
Dersom det er fare for råteangrep er det tilrådelig å vurdere sluttavvirkning tidligere enn normalt.

6.3.

Økonomisk risiko

Utover de økonomiske konsekvensene av biologiske skader representerer variasjoner i tømmerpriser en
egen risikofaktor. Figur 11 viser utvikling i tømmerpris i Norge i perioden 2006 til 2015. Figuren viser at det
er betydelige variasjoner i tømmerprisene over tid.

Figur 11. Prisutvikling på tømmer fra januar 2006 til juni 2015. Gjennomsnitt alle sortiment.
Kilde: SSB.
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Høsten 2007 lå gjennomsnittlig tømmerpris oppunder 400 kroner. Litt mindre enn to år senere, sommeren
2009, var prisen under 300 kroner. Disse to punktene representerer topp og bunn i den 10-årsperioden som
er vist i grafen. For et skogbestand er det normalt slik at kurven som beskriver utviklingen i verdi er relativt
flat rundt hogstmodenhetsalderen. Det innebærer at det er mulig å foreta hogsten både noe før og noe
etter det optimale tidspunktet uten særlig økonomisk tap. Tiden mellom topp og bunn, under 2 år, i figuren
med tømmerpris er godt innenfor det relevante tidsrommet for slutthogst. Dersom det over en 10årsperiode er så mye som 25 % variasjon i tømmerpris vil et være langt viktigere å tilpasse seg disse
variasjonene enn å bestemme hogsttidspunkt ut fra biologisk vekst. Den biologiske tilveksten skal være
svært høye for å kompensere for et fall i gjennomsnittsprisen på 25 %. Skurtømmerprisen viser ennå
sterkere variasjon, mens massevirkeprisen har noe mindre variasjon. I bestand med høy skurtømmerandel vil
det derfor være ennå viktigere å tilpasse seg variasjonene i tømmerpris. Utviklingen i sagtømmerprisen for
gran og furu de to siste årene er gjengitt i Figur 12.
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Figur 12. Prisutvikling for sagtømmer gran og furu siste to år. Gjennomsnitt.
Kilde: Landbruksdirektoratet.
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Det ligger også en økonomisk risiko i kjøpernes krav til tømmer. Et eksempel er største dimensjon på
tømmerstokken. I Tyskland er stokker over 45 cm i toppdiameter vrak. Siden massevirke har omtrent halv
pris av skurtømmer representerer det en betydelig risiko å la bestandet vokse til rotstokken potensielt når
slike dimensjoner.
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7. Driftskostnader
Trestørrelse og kjørelengde er normalt de to viktigste faktorene for driftskostnadene (Vennesland et
al. 2013). Driftskostnadene faller med økende trestørrelse (inntil en viss diameter) og øker med
økende kjørelengde. Kjørelengden påvirkes ikke av bestandets alder og er således ikke viktig for
spørsmålene i denne rapporten. Siden diameter og alder er korrelert, kan vi bruke informasjon fra
vårt materiale om driftskostnader og bestandsalder til å belyse hvordan driftskostnadene utvikler
seg.
Det er 7 av utvalgsdriftene som har driftspris over 300 kr. Vi antar dette er kabeldrifter og velger
derfor å holde dem utenfor analysen her.
Figur 13. Driftspris (volumveid) som funksjon av alder for et utvalg av drifter på Vestlandet. DATA
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I vårt datamateriale (se) ser det ikke ut til å være noen spesiell sammenheng mellom bestandsalder og
driftskostnad. Siden middeldimensjonen i bestandet øker med bestandets alder er det rimelig å anta at det
heller ikke er noen klar sammenheng mellom diameter og driftspris. Det antyder også at driftskostnad heller
ikke er noe argument mot hogst tidligere enn normalt.
Vi har ikke korrigert for andre faktorer og det kan være forhold ved de forskjellige driftene som fører til at
det ikke fremkommer noen sammenheng mellom driftskostnad og alder.

23

8. Skogeiernes oppfatninger
Det er hovedsakelig oppfatningene og erfaringene fra Nortømmer AS som representeres i denne rapporten.
Rapporten omhandler deres møter med leverandører og egne erfaringer og oppfatninger omkring
hogsttidspunkt. Det sentrale er å få frem oppfatningen av hva som er akseptabelt hogsttidspunkt ut fra
leverandørenes synspunkt. Virkeskjøpernes rolle på Vestlandet, virkeskjøpernes egne erfaringer og uttalelser
fra skogeiere i møte med virkeskjøperne er relevant i så måte.
Tradisjonelt har skogeiernes behov for vegledning i skogreisningsstrøkene blitt ivaretatt av den offentlige
skogforvaltningen og skogandelslagene. De siste ti-årene har flere virkeskjøpere etablert seg og bidratt til
økt avvirkning og bedre omsetningsmuligheter. Dette har ført til større aktivitet mot skogeier og gjort
skogeierens jobb enklere, men det er fortsatt skogeier som ut fra egen situasjon fatter beslutning om
avvirkning.
Virkeskjøperne i regionen fungerer til dels både som rådgiver overfor skogeier og som kjøper av tømmeret,
med en egen interesse i å skaffe frem nok tømmer til å oppfylle leveranseforpliktelsene overfor industrien. I
dette ligger også et behov for å holde i drift et profesjonelt apparat som kan utføre tynning og
sluttavvirkning i regionen. Her kan det oppstå en interessemotsetning, ved at hensynet til egne
leveranseforpliktelser og behov for inntjening, kan stå i veien for en «nøytral» objektivt begrunnet råd om
hva skogeier skal foreta seg – hogge nå eller vente. Rådgivningstjenesten i den offentlige skogbruksetaten
er skrumpet inn de siste 20 årene, noe som betyr at bindeleddet mellom skogeier og tømmermarkedet i
større grad enn før går igjennom virkeskjøperne.
En virkeskjøper uttaler at det er «manglende innsikt hos offentlig forvaltning vedrørende hvilket virke
industrien vil ha. Som alle andre steder, produserer man ikke noe som ikke er salgbart. Man er stort sett
opphengt i gamle tabeller for hugstmodenhet. Det er mange driftsmessige forhold som påvirker om man
skal hugge nå eller senere. Avvirkning på senere tidspunkt kan føre til økte kostnader, som ikke veier opp
for eventuell merproduksjon. Problemet tilskriver seg også konkurranse situasjonen, der andre aktører
ønsker å fremstå som mer redelige. Det viktigste er å finne ut om det faktisk er økonomisk lurt å vente 5 år
pga tilvekst, mht pristigning, fare for vindfall, etc., eller hugge nå og få opp ny skog».
Selv om det er NORTØMMER-drifter som er diskutert her, synes det blant offentlig skogbruksansvarlige og
andre virkeskjøpere som om alle kjøperne bidrar på like fot til avvirkning av det som oppfattes som for ung
granskog. En erfaren skogbestyrer er svært kritisk til hogst av ung gran, og mener at «alle er like dårlige».
En kommunal skogbruksansvarlig er enig og utdyper at «det er mye skog i vår kommune som ikke er
vindutsatt, men allikevel blir hogd for tidlig.» Videre fremholder vedkommende at «det vil alltid komme et
maskinlag til området igjen, så argumentet om at skogeier må «smi» mens driftsapparatet er på stedet for å
spare flyttekostnader, ikke holder».
På samme måte som i de tradisjonelle skogstrøkene, er skogsentreprenøren også en rådgivningsaktør langs
kysten på Vestlandet. "Å hogge ungskog er hakkande gale. Tapt kvalitetstilvekst og halvering av utbytet for
skogeigar blir resultatet" sier en entreprenør til Kystskogbruket.no (nyhetssak sommeren 2015).
Entreprenøren gir ofte råd til skogeier om å vente med hogsten til skogen er 60-70 år gammel.
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9. Diskusjon og anbefalinger
Det er mange faktorer som er relevante når hogstmodenhet skal vurderes og de er den samlede
vurderingen av dem som avgjør som er riktig tidspunkt for hogst. Denne rapporten forsøker å beskrive disse
faktorene for gran på Vestlandet og på den måten gi grunnlag for å diskutere om gran på Vestlandet
hogges for tidlig eller ikke.
Vårt datamateriale representer et utvalg drifter. De er tilfeldig valgt ut fra alle Nortømmers drifter på
Vestlandet. Det hadde vært ønskelig med drifter også fra andre tømmerkjøpere, men det lot seg ikke
gjennomføre i dette prosjektet. Spredningen på alder og bonitet i materialet er akseptabel, men siden
utvalget av drifter er gjort tilfeldig og uten informasjon om bonitet og alder var det ikke mulig å sikre god
spredning i disse variablene. For eventuelle senere undersøkelser bør en forsøke å tilstrebe større spredning
og variasjon i materialet.
Det er flere biologiske faktorer som antyder at gran på god bonitet på Vestlandet kanskje bør hogges noe
tidligere enn det som er den tradisjonelle oppfatningen. Det er svært lite tynning på Vestlandet og mye av
den eldre granskogen har høy tetthet. Veksten i utynnet skog ser ut til stagnere tidligere enn i skog med
lavere tetthet. I tillegg øker risikoen for skader i eldre produksjonsskog og hogstmoden skog raskt med
alder. Vind er en vanlig skadeårsak i skogen på Vestlandet.
Under et tynningsseminar ved UMB 30. januar kom det frem at forskerne i Norge, Sverige og Finland er mer
eller mindre enig om at faren for skader (vind, råte og maskinskader) øker betraktelig ved tynning. Det synes
bedre å avvirke et for tett bestand enn å foreta en sen tynning fordi skogen ikke klarer å respondere på
tynningen tidsnok i forhold til sluttavvirkningen. Forskerne er i stor grad enige om at tynning i mange
tilfeller ikke er egnet og at en til nå for ofte har anbefalt tynning.
Kvalitetsutviklingen er meget sentralt for et bestands verdiutvikling. Den tradisjonelle oppfatningen er at
kvaliteten utvikler seg relativt sent, hvilket medfører at sen hogst er riktig. Teknologi og markedskrav har
imidlertid ført til at kravene tiI virket som skal til sagbrukene har endret seg i retning av mindre fokus på
diameter og mer fokus på lengde. Det har også dukket opp nye sortimenter med andre krav til virket, slik
som pallevirke. Dette forrykker den tradisjonelle fordelingen mellom surtømmer og massevirke, og påvirker
også prisbildet for tømmer. Videre er det slik på Vestlandet at en stor andel av tømmeret eksporteres til
utenlandske kjøpere. Utenlandske kjøpere har også krav til virket som avviker fra de tradisjonelle
oppfatningene om hva en god skurtømmerstokk er.
Når skogen allerede i ung alder har skurtømmerandeler på 70 % ser det ikke ut til å være grunnlag for å la
skogen stå for øke tømmerets verdi. Markedssituasjonen med stor andel eksport og endrede krav til virket
med mindre fokus på diameter og mer fokus på lengde gir et utradisjonelt prisbilde for tømmer. Sammen
med det registrerte forløpet for kvalitetsutvikling og dimensjonsfordeling i skogen peker dette i retning av
at riktig hogsttidspunkt for granskogen på Vestlandet strekker seg over et mye lengre tidsintervall enn det
som tidligere har vært oppfatningen.
Driftskostnader ser heller ikke ut til å henge særlig sammen med bestandsalder og er således ikke noe
argument for hogst ved en spesiell alder.

25

I vårt materiale er en rekke av de tidligste hogstene foretatt på grunn av storm/vind-skader. At hogstene
med lav alder er motivert av andre forhold enn økonomi er selvfølgelig interessant, siden det indikerer at
tidlig hogst i mange tilfeller ikke er en utvikling påvirket av markedet eller aktørene i skogbruket. Det peker
imidlertid på det faktum at risikobildet er svært relevant ved vurdering av hogsttidspunkt.
Sammen med faktorer som tilgang på driftsapparat og likviditetshensyn, kan hogst noe tidligere enn det
tradisjonelle være riktig.
I enkelte sammenhenger trekkes karbonbinding frem som et argument mot tidlig hogst. Det er selvfølgelig
korrekt at bindingen av karbon blir større dersom bestandet får stå lenger og det totale volumet i bestandet
øker. Dette er imidlertid ikke et relevant argument for den enkelte skogeieren siden han eller hun ikke
kompenseres for karbonbinding i skogen.
Den samlede informasjonen i denne rapporten tyder etter vår oppfatning ikke på at hogst av kulturgranskog
på Vestlandet i stor grad skjer for tidlig, men at hogst av skog med alder ned mot minstekravet i Norsk PEFC
Skogstandard er økonomisk forsvarlig.
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