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Introduksjon 
Vestlandsskogen, en av de store kommende ressursene i den norske bio økonomien, en 
ressurs som merkelig nok befinner seg på de arealene som ingen ville bruke til noe annet. 
Dette gjør at tilgjengeligheten er bratt og til tider langt unna veg. Denne ressursen har en 
definitiv forbruksdato, i det den vil råtne på rot eller blåse overende. Det er ikke god 
samfunnsøkonomi eller forvaltning av en allerede investert ressurs. Derfor vil denne 
rapporten og etableringen av BioClusteret på Averøya bidra til å ta vare på disse ressursene 
og skape høyere verdi ved foredling av biomasse i Norge. Dette vil være et viktig bidrag til 
«Det grønne Skiftet» i vår økonomi. Rapporten verifiserer også grunnlaget for etablering av 
norsk foredling av skogråvaren på Vestlandet. 
 
Denne rapporten er en videreføring av råvareanalysen for kulturgrana på Vestlandet, 
initiert av Fylkesmannen i Møre og Romsdal og gjennomført av Silvinova AS i 2013. Denne 
rapporten viser at det er god kvalitet på denne råvaren, at den står tett med høy 
kroneandel og har optimal avvirkningstidspunkt mht kvalitet ved 55-60 års total alder. 
Arbeidet viser også at det er stor variasjon mellom ulike vokseplasser og ulike provenienser 
av gran. 
 
Anslag ved hjelp av anbefalt avvirkningstidspunkt og utførte takster i felt med korrigeringer 
av skogbruksplaner og avvirkningsprognoser viste at det er tilgjengelig ca 3 mill fm3 pr år 
fra fylkene Sør-Trøndelag og sørover tom Rogaland fra 2020. 
 
Rapporten til Skog og Landskap (SOL) viser at det stående volum i kystfylkene er beregnet 
til 239 mill. m3, fordelt med 102, 85 og 52 mill. m3 på henholdsvis Vestlandet, Trøndelag og 
Nord-Norge. Volumet i hkl. V utgjør om lag halvparten av totalt volum - 121 mill. m3 
 
Denne rapporten har verifisert volumene, definert det mht tilgjengelighet, og beskrevet en 
logistikk for å få dette råstoffet inkl furu og lauv inn til fabrikk på Averøya. 
 
Rappporten tar også utgangspunkt i allerede beskrevne rapporter om skogen på 
Vestlandet. 
 
Det er også angitt en grov kalkyle for en industriell basert verdikjede i regionen ved en 
tilpasset metodikk for leveranser til industri på Averøya. Disse kalkylene må gjennomprøves 
i praksis. 
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Hovedkonklusjon 
Virkesbehovet til et BioCluster på Averøya er oppgitt til å være 700.000 m3. Våre analyser 
viser at det i fylkene fra Sør-Trøndelag til Rogaland vil være nok tilgjengelig virke til 
terminalen ved full drift. Dette forutsetter gode driftstekniske løsninger, rasjonell transport 
og konkurransedyktige nettopriser til skogeier. Vi har angitt hvordan dette kan være mulig, 
med en egen innkjøps strategi, som bør kunne gi et mervolum på 20 % som følgeprodukt og 
opp mot 20 % lavere kostnad enn dagens løsninger levert cif. 

 
 

Dimensjon: 

 700 000 m3 vil ved en båtfrakt på 2000m3 i hver båt til ABC terminalen gi 350 båter, 
dvs en båt hver dag 

 Ved 70 % båt transport og resten med bil, vil det gi 245 båter og 7000 billass, dvs 20 
billass hver dag i 350 dager pr år 

 700 000 m3 vil gi ca 8 millioner stykk tømmer a 10,2 meter å håndtere på 
terminalen, hvorav 30 % vil være biovirke, som kan sorteres rett til dette formålet. 
Dette betyr at 5 600 000 stykk tømmer skal hånderes over sorteringsterminalen 
eller 16 000 stk om dagen eller 16 stk i minuttet 

 
 

Foreløpige anbefalinger for å skape konkurransefortrinn i virkes markedet på Vestlandet 
og skaffe råvaren til en lavere kostnad enn i dag 

1. Kjøpe vanlig kappet virke, der det er mulig. Marginal betraktning og ikke hovedkjøp 
2. Kjøpe hele skogs bestandet og organisere flere leverandører for et driftsområde. 

Insitamentene må være utløsende og samlende. 
3. Avvirke tredeler med sagtømmer og biovirke, som 2 sortimenter, men levert i en 

haug, for sortering på mottaks terminal. 
4. Håndtere disse to sortimentene samlet inn til terminal 
5. Innføre multimaskin ved helning over 35 %, dvs en maskin som både feller, kan 

kviste og transporterer virket ut, og som kan ta med seg også lauvvirket, som 
buntes. Multimaskinen håndterer flere trær v dbh<16 cm og ruskvister toppen. 
Skogen vil ofte være ca 30 m lang, dvs 3 seksjoner a 10 meter. 

6. Kappe i stemmedeler på 10 meter 
7. Multimaskin og taubane går lenger opp i bratta og får med seg virket til en fornuftig 

kostnad. Taubanelengder over 100 meter skal ikke skje. 
8. Korte ned kjøreavstand med bil til kai/lekter for transport med båt til terminalen 
9. Innføre enkel tømmerbil, som en helstammebil med 10 m lengde og svingbar henger 
10. Ha egne raske båter på 2000 m3,  som kan gå med en dybde på dybde 3,5 – 4,0 

meter, og som kan ha en større fart en dagens båter, og kailektere som kai eller 
kaiutbygger i vannet for å få tilstrekkelig lastefront og dybde 
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Noen erkjennelser om driftsmetode på Vestlandet: 

 Det meste av skogen er plantet i den delen av lia som ikke kunne brukes til noe 
annet. Derfor er det bratt og utilgjengelig. 

 Det står ofte mellom 5 og 10 000 m3 i et felt, som kan bestå av flere skogeiere. 

 Det er ofte ikke avklart om vegrettighetene til denne skogen 

 Det er bratt, men ikke all skog står på bratt terreng. Det bør velges teknologisk 
løsning som kan greie de fleste arealtyper og driftsforhold.  

 Skogeieren har ingen eller liten tradisjon for omsetning av tømmer/skog. Han/hun 
ønsker en pris på skogen og raskt og enkelt oppgjør. 

 Dagens sortimentsmetode går langt i bratta, men det er med de mest vågale 
førerne. 45 %  helning går på ikke blokkmark. 

 En lassbærer som skal gå i bratt terreng over 35 % vil få vesentlig redusert kapasitet 
og framkommelighet fordi den kjører i de samme sporene flere ganger, og etter 3 
gangers kjøring vil maskinen komme gjennom humus og ned i jorda. Fare for skliing 
øker. 

 En kvistemaskin i sortimentsmetoden kan ikke tilte hytta mer enn 25 % og evnen til 
å få rett vinkel på treet blir borte, med synkende produksjon og mindre styring av 
felle retningen. 

 Lokalvegsystemet er smalt og svingete. Det er likevel relativt god framkommelighet 
for bil og henger hvis det er fast dekke. Bil med henger og helstammebil vil ha 
tilnærmet samme framkommelighet på offentlig ved med fast dekke, men bil og 
henger krever maks tømmerlengde på 5,5 meter, mens helstammebilen tar 10 
meters lengder. 

 Opp i hogstfeltet må det enten graves driftsveg eller kjøres med helstammebil uten 
henger og med 6 hjuls drift 

 Det er mange små kaier langs fjordarmene, som ville kunne utnyttes ved en lekter, 
som kaiforlenger 

 Eksisterende vegsystem er ikke en absolutt  begrensning ved riktig driftsmetode, 
hverken lengde, vekt eller kurvatur. 

 Velteplasskapasitet vil kunne være en begrensende faktor. Ved reduksjon av antall 
sortimenter i felt, reduseres kravet til velteplassareal vesentlig.   

 
 
 

Visjonen om den industrielt drevne virkeskjeden på Vestlandet: 

 Råvaren spesifiseres av forbrukende industri, og driftsmetodikken tilpasses dette 

 Driftsmetoden tilpasses terreng og vegstandard på Vestlandet, og ikke ubetinget 
omvendt. 

 Råvaren sorteres ved industri og drives ut fra skogen etter et prinsipp basert på 
dette. Begrepet biomasse er felles nevneren 

 Skogeier stimuleres gjennom prisincitamenter og samhandling, hvor større 
områder avvirkes, og hvor all biomassen tas med etter ønske. 

 Skogeier får mer på kontoen og kunden får et mervolum, som ellers ikke villa hatt 
verdi for skogeier. 
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Utgangspunkt. 
Skogressursene på Vestlandet er økende, i den forstand at en stadig større andel av skogen 
som er et resultat av den skogreisingen som har pågått i dette området de siste 60 år 
nærmer seg hogstmoden alder. Samtidig vet vi at det er en del driftstekniske og 
transportøkonomiske utfordringer knyttet til skogsdrift på Vestlandet  og ikke minst at det i 
dag  er en åpenbar mangel på industriell kapasitet  i regionen. En mulig etablering av et 
biocluster på Averøya med tilpasset tilpasset transport og driftstekniske løsninger, kan 
være en godt bidrag til å får økt aktivitet i Vestlandsskogen og økt lokal og regional 
verdiskaping basert på denne ressursen. Det mulige biocluster som er skissert, vil ha et årlig 
virkes behov på ca. 700.000 m3 fast volum.  
 
 
Spørsmål som i denne sammenheng reiser seg, og som vi i denne rapporten prøver å gi svar 
på er:  
 

1. Er det tilgjengelig 700 000 fm3 råvare (biomasse) på år til Bioklyngen? 
2. Kan vi skaffe denne råvaren etter spesifikasjoner fra foredling i klyngen? 
3. Kan dette skaffes til en kostnad cif, som er lavere enn dagens markedspris på 

Vestlandet? 
4. Hva er risikoen og konkurransefortrinnet i dette virkes markedet? 
5. Hvordan organiserer vi virkes innkjøpet og hvordan kjøper og priser vi leveransene? 

 
 
 
 

 
Bildet viser en typisk adkomst til gammel kai 
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Hovedresultater 
 

1. Tilgjengelighet. Det er tilgjengelig 700 000 m3 biomasse, når en kan kjøpe virke fra 
alle hovedtreslag, inklusive løvtrevirke, og virket benyttes inklusive topp og bark. 
Dette forutsetter videre at den positive utviklingen med hensyn til avvirkning på 
Vestlandet fortsetter. Et industrianlegg lokalisert til kai kan om nødvendig også 
kjøpe virke fra andre deler av landet som leverer til kai.  

2. Spesifikasjon. Råvaren kan skaffes iflg spesifikasjon. Det forutsettes levert alle 
hovedtreslag som er tilgjengelig på Vestlandet, og leveranse både som helstammer 
og ordinært kappet virke, samt leveranser både fra båt og bil. Som følge av stor 
andel trange velteplasser og kaier vil det teknisk og økonomisk være en fordel å 
kunne kjøpe virket sams, med få sortiment og liten sortering av virket i skogen.  

3. Kostnad. Råvaren kan skaffes rimeligere enn dagens nivå. Dette betyr mer rasjonell 
spesifikasjon av biomassen og bedre logistikk og et mervolum Forskjellen bør kunne 
utgjøre ca 20 % i favør av den nye tilpassede virkeslogistikken. En lavere kostnad 
betinger en ny driftsmetode hvor sammenhengen terreng og veg bedres mht 
framkommelighet. Alle ledd i virkeskjeden må utnyttes bedre enn i dag mht 
kapasitet. 

4. Infrastruktur. Det er ikke en bærekraftig strategi å vente på at det offentlige skal 
bygge ut vegsystemet og kai standarden. Det må velges metode som hensyntar 
dagens standarder. Forslaget fra utredningen tilsier drift av stammedeler i faste 
lengder, med utgangspunkt i en utviklet helstammedrift. En av utfordringene som 
vil løses er å korte ned taubanelengden ved at bedre terrenggående maskiner går 
lengre og driver ut helstammer til avlegg ved bilveg. 

5. Risiko. Risikoen er motkrefter i eksisterende strukturer i skogbruket og frafall av 
tilskudd til drift i bratt terreng. Motkreftene bør minimaliseres ved at vikeskjøpene i 
begrenset grad skal gå på bekostning av virkesforsyning til annen lokal industri. 
Konkurransefortrinnet er innkjøpsstrategi og sorteringsterminalen. Egne 
sortimenter, muligheten for mervolum,  og  at man kjøper hele volumet fra en drift  
vil være fordelaktig.  Risiko for svikt i volumer vil kunne løses ved marginale innkjøp 
av virke på båt fra for eksempel terminalen i Drammen. Det er ingen aktører i dag 
som kjøper alt virke fra samme sted. Dette minsker risikoen. 

6. Virkesinnkjøpet. Virkes innkjøpet kan organiseres i eget selskap tilknyttet 
terminalen, med egne folk. Alternativt er dette en tjeneste som kan kjøpes inn fra 
eksisterende aktører, eksempelvis Nortømmer. Omsetningsformen bør være enkel 
og oversiktlig og rotkjøp bør vurderes. Dette kan innebære at skogen kjøpes på rot 
og skogeier får fullt eller foreløpig raskt (del-)oppgjør ihht en forhåndstakst. 
Rotposten eller «grøntlager» (skogen, som er kjøpt) kan deretter stå i 3 år og 
avvirkes slik kjøper vil etter aktuell spesifikasjon fra sorteringsterminalen. Ved kjøps 
situasjon vil det tilbys skogeier å høste lauvskogen i tilknytning til barskogen. Dette 
vil gi skogeier et grunnlag for å plante ny barskog og kjøper et mervolum, som 
egner seg godt for bla fiskefor. 
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Tilgjengelig volum 
Med tilgjengelig volum mener vi tilgjengelig råstoff, som det er sannsynlig kan avvirkes pr 

år. Volumet er skogsvolum, det vil si stammevolumet inklusive topp, målt på bark. Andelen 

bark varierer noe med treslag og tredimensjon, men vil normalt ligge i intervallet 11 – 16 %.  

 

Statistikk for årlig avvirkning oppgis normalt i omsatt nyttbart volum, målt i m3, målt under 

bark. Deler av stammen som ikke har vært salgbar, som toppen av stammen og deler av 

stammen med virkesfeil som gjør denne delen usalgbar (bult), inngår ikke i statistikken.  En 

ytterligere forskjell mellom skogsvolum og nyttbart volum, slik dette fremkommmer i 

statistikken er et det alltid vil være en liten andel av trærne som ikke blir avvirket eller som 

blir liggende igjen på hogstfeltet. Dette vil være som følge av miljøhnesyn hvor det settes 

igjen kantsoner mot vann, myr og vassdrag, det settes igjen livsløpstrær, og enkelte trær 

som benyttes til driftstekniske formål, som armering av kjørevei, kavling, passering av 

bekker og grøfter etc.    

  

Normalt må vi regne med en forskjell mellom brutto skogvolum målt på bark, til et netto 

salgsavvirkning nyttbart virke på 30 – 35 %. Kan vi nyttiggjøre oss barken og toppen vil 

denne forskjellen bli vesentlig mindre.    

 

Vi har i vurderingen av tilgjengelig kvantum foreløpig tatt utgangspunkt i fylkene langs 

kysten, fra Rogaland til Sør-Trøndelag. Dette er både det mest nærliggende kvantum, rent 

geografisk, samtidig som vesentlige deler av dette er kvantum som ikke naturlig sogner til 

en lokal industri. En stor del av virkes produksjonen i dette området, spesielt fra  Møre og 

sørover, må i dag selges på eksport.   

 

Ettersom Averøya vil bli etablert med dypvannshavn, blir fleksibiliteten relativt stor med 

hensyn til virkestilgang. Det selges i dag i tillegg vesentlige kvanta på eksport, som skipes ut 

fra Aust Agder, Telemark og Buskerud. Dette er virke som like gjerne kunne vært sendt til 

Averøya, når det først er på skip. Dette potensialet har vi foreløpig sett bort i fra, men det 

representerer likevel en sikkerhet for virkestilgangen. Vi har foreløpig ikke gjort nærmere 

analyser av potensialene fra disse områdene.  

 

Utgangspunktet for våre analyser er avvirkningsstatistikk fra SSB og fylkesvis 

ressursinformasjon fra Landsskogtakseringen.  Informasjonen fra Landsskogtakseringen er 

den mest presise og objektive ressursinformasjonen vi har i Norge, når vi skal gjøre 

vurderinger på større områder som fylke og landsdeler. Vi må likevel være klar over at 

informasjonen vi har fra landsskogtakseringen gir oss brutto-tall. Dette må korrigeres for de 

ulike forhold som vil påvirke om et område faktisk vil bli høstet. Dette kan være 

permanente forhold som vanskelige driftsforhold der skogen står, eller vanskelig adkomst 

til området, eller mer situasjonsbetingete forhold som mangler ved infrastrukturen.  
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Vi har relativt gode tall for den faktiske ressurssituasjonen som gir bruttotallene.  Når vi skal 

kvantifisere hva som faktisk kan forventes avvirket er tallgrunnlaget for beregninger mindre 

presist, og vi må vi gjøre ulike tilnærminger basert på parametre vi har.  Vi har nedenfor 

gjort ulike analyser for å kvantifisere fremtidig potensiell og sannsynlig avvirkning. 

 

Historisk avvirkning 
 

Ser vi på de utvalgte fylker så viser aggregerte tall for perioden 1980 til 2009 en relativt 

stabil situasjon, med samlet avvirkning i de aktuelle fylker på 0,567 mill m3 i gjennomsnitt.   

 

Tabellen nedenfor viser avvirkningen pr 5 års-periode angitt i mill m3 pr år (Kilde SSB) 

   

Fylke 
1980-
1984 

1985-
1989 

1990-
1994 

1995-
1999 

2000-
2004 

2005-
2009 

Gjennom-
snitt 1980-

2009 

Rogaland 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,035 

Hordaland 0,06 0,09 0,08 0,07 0,04 0,07 0,068 

Sogn og fjordane 0,06 0,08 0,09 0,07 0,06 0,05 0,068 

Møre og Romsdal 0,08 0,13 0,19 0,08 0,06 0,07 0,102 

Sør-Trøndelag 0,26 0,34 0,37 0,29 0,24 0,26 0,293 

Total 0,48 0,67 0,76 0,54 0,43 0,52 0,567 

  

Avvirkningsstatistikken for perioden 1980 – 2010 viser ikke tilstrekkelige volum for den 

planlagte industrietablering på Averøya. 

 

Ser vi nærmere på tallene for de siste 5 år får vi et mer nyansert bilde. Alle fylker har en 

markert økning i avvirkningen de siste 2 år. Dette er delvis en nasjonal trend, men kan også 

oppfattes som en konsekvens av noe økt konkurranse om virke mellom ulike 

konkurrerende virkes kjøpere. I tillegg har vi den situasjon at stadig fler av plantefeltene 

med gran vokser seg opp i avvirkningsmoden alder. 
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Historisk avvirkning 

  
2010 2011 2012 2013 2014 

11 Rogaland Gran 71 76 67 98 105 

  Furu 18 13 13 24 21 

  Lauv 0 0 0 0 0 

  Sum 89 89 80 122 126 

12 Hordaland Gran 111 130 158 157 160 

  Furu 7 11 10 12 12 

  Lauv 0 0 0 0 0 

  Sum 118 141 168 169 172 

14 Sogn og Fjordane Gran 34 35 115 137 167 

  Furu 4 8 19 13 10 

  Lauv 0 0 0 0 0 

  Sum 38 43 134 150 177 

15 Møre og Romsdal Gran 85 114 165 172 202 

  Furu 18 15 16 21 19 

  Lauv 1 1 1 2 1 

  Sum 104 130 182 195 222 

16 Sør-Trøndelag Gran 246 229 241 302 383 

  Furu 31 23 32 30 41 

  Lauv 1 1 1 1 3 

  Sum 278 253 274 333 427 

       Sum total    627 656 838 969 1124 

 

Det er i denne sammenheng interessant å konstatere at avvirkningen i 2014 var 76 % 

høyere enn gjennomsnittet for perioden 1980 – 2009. Dette bekrefter en dynamikk i 

markedet og mulighet for tilpasning av driftskapasitet.     

 

Analyser av potensialer. 
 

Alle analyser av kvantumsgrunnlaget for hogst på Vestlandet viser ressursmessig grunnlag 

for vesentlig økning. Spørsmålene er: 

 Hvor store blir økningene? 

 Når er det sannsynlig at dette kan hogges? 

 

I vår analyse har vi tatt utgangspunkt i tidspunkt for hogstmodenhet. Med den 

eiendomsstruktur vi har på Vestlandet legger vi til grunn at det i mindre grad enn i 

skogstrøka, vil bli vektlagt jevnt avvirkningsnivå for den enkelte eiendom over tid. 

 

Vi har videre klassifisert areal og ressurser etter: 

 

 Bratthet, stigning målt i %. Vi har definert 4 bratthetsklasser,  

 Driftsveilengde 
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Dette er klassifisering som både gir grunnlag for å vurdere lønnsomhet, valg av teknologi og 

sannsynlighet for drift.  

Vi har lagt til grunn at det benyttes i prinsippet 2 driftsmetoder i tillegg til taubanedrift.   

 

Sortimentsdrift, benyttes i det enkle terrenget. Dette er teknologi tilsvarende den som 

benyttes i dag, med hogstmaskin og lassbærer. 

 

Stammedrift, benyttes i mer krevende terreng. Her benyttes en basmaskin for både hogst 

og kjøring som er mer terrenggående enn ordinære hogstmaskiner og lastetraktorer, og 

virket tas ut i større lengder. 

  

Teknologien er nærmere omtalt under omtalen av virkeskjede og teknologi.  I de ulike 

terrengkategorier har vi forutsatt følgende gjennomsnittlige fordeling av teknologivalg.   

 

Dette gir følgende klassifisering, eller beregningsgrupper.  

Beregning Stigning (%) Driftsveilengde Sannsynlig teknologi-løsning 

0   Ingen  begrensninger eller spesifikasjoner 

1.1 < 25 < 1 km 90 % sortimentsdrift, 10 % stammedrift. 

1.2 < 25 1 – 2 km 90 % sortimentsdrift, 10 % stammedrift. 

2.1 25-35 < 0,5 km 40 % sortimentsdrift, 60 % stammedrift 

2.2 25 – 35 0,5 - 1 km 40 % sortimentsdrift, 60 % stammedrift 

2.3 25 – 35 < 1 km 40 % sortimentsdrift, 60 % stammedrift 

2.4 25 – 35 1-2 km 60 % sortimentsdrift, 40 % stammedrift 

3.1 35 - 45 < 0,5 km 10 % sortimentsdrift, 90 % stammedrift 

3.2 35 - 45 0,5 - 1 km 10 % sortimentsdrift, 90 % stammedrift 

3.3 35 - 45 0,5 – 1 km 10 % sortimentsdrift, 90 % stammedrift 

4.1 >45 < 0,5 km Taubane kombinert med 50 % 
sortimentsdrift, 50 % stammedrift 

4.2 > 45 < 0,5 km Taubane kombinert med 50 % 
sortimentsdrift, 50 % stammedrift 

 

Vi har for hvert fylke klassifisert ressursinformasjonen i forhold til disse klassene, som 

grunnlag for å analysere avvirkningspotensialene.   

 
Gammel kai med en rekke av tømmer. To rekker er optimalt for håndtering.
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Ser vi på fordelingen av stående volum i de ulike driftsklasser får vi følgende fordeling: 

  

Samlet stående volum fordelt på fylker og klasser for stigningsprosent. 

Stigning  Rogaland Hordaland 
Sogn og 
Fjordane 

Møre og 
Romsdal 

Sør-Trøndelag Sum 

< 25        7 889 981            6 926 465         4 787 631         13 806 827         19 940 448              53 351 352  

25-35        4 577 200            9 896 349         6 342 826            5 514 043            7 690 942              34 021 360  

35 - 45        5 444 045            4 175 876         7 588 141            5 912 412            4 700 114              27 820 588  

> 45        4 874 211         19 878 089       15 194 088         10 365 871         10 341 793              60 654 052  

Sum      22 785 437         40 876 779       33 912 686         35 599 153         42 673 297           175 847 352  

Volum inkl. bark. 

Denne oversikten viser samlet volum. Om vi bare ser på drivbare volumer i den eldste 

skogen, som er mest nærliggende å avvirke de nærmeste 25 – 30 år (Hogstklassene IV og 

V), får vi:  

Drift Stigning 
Rogaland Hordaland 

Sogn og 
Fjordane 

Møre og 
Rom 

Sør-
Trøndelag 

Sum 

N
o

rm
al 

< 25            5 072             3 814             2 284             6 818           11 493          29 481  

25 - 35            2 323             7 110             1 101             4 060             3 507  18101 

45 - 45            2 308             1 870             2 442             2 545             1 416  10581 

> 45               948             6 295             1 498                974             1 165  10880 

Sum          10 651  19089            7 325  14397 17581 69043 

Tau
b

an
e 

< 25 0 0 0 0 0 0 

25 - 35               177             1 293             1 384                600                      -    3454 

45 - 45               545                932             1 280                870                972  4599 

> 45            2 059             8 401                506             5 381             1 667  18014 

Sum            2 781  10626 3170 6851 2639 26067 

Sum totalt 13 432 29 715 10 495 21 248 20 220 95 110 

Andel i % 
taubaneterreng  21 36 30 32 13 27 

Alle volumer angitt i 1000 m3 inklusive bark. 

Som det fremgår er i sum for fylkene 69 mill. m3 i de eldste hogstklassene, på areal hvor det 

i hovedsak ikke er vurdert nødvendig med taubanedrifter. Om dette fordeles på 30 år, får vi 

2,3 mill. m3, uten å ta hensyn til tilveksteffekten. I tillegg har vi kvantumet som står i 

taubaneterreng. Deler av kvantumet, ikke minst deler av kvantumet i Sør-Trøndelag går i 

dag til eksisterende lokal industri. Årlig avvirkes i dag ca. 400.000 m3 i Sør-Trøndelag. Denne 

enkle tilnærmingen indikerer likevel at et er tilgjengelige volumer.   

Avvirkningsprognoser 
 

Avvirkningsanalyser kan gjøres langt mer detaljert enn kun å analysere stående volum i 

eldre skog. Det har vi gjennomført med utgangspunkt i Landsskogtakseringens tall og 

prognoseverktøyet Gaya. 
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Ser vi på alle fylker under ett og hvilke hogstpotensial som følger i de ulike arealkategorier 

får vi følgende tall for brutto avvirkningspotensial pr 10-årsperiode. Tallene er inklusive 

bark, topp og avfall og må reduseres tilsvarende for å komme fram til nyttbart kvantum for 

salg og industriell foredling. Tallene gjelder avvirkningspotensial i sum for de angitte fylker, 

og angir sum kvantum for 10-årspreioden. For å få årskvantum må følgelig tallene deles på 

10.  

 

 
 

 
 

Vestlandet har ikke 

bare vanskelige 

driftsforhold.  

Bildet til høyre er fra 

drift i Rogaland, 

virkesrikt og enkle 

forhold. 
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Drift Kl. 
10 - årspreiode 

1 2 3 4 5 

N
o

rm
al 

1.1 8782 5021 10972 6077 7686 

1.2 2619 1258 1645 1051 1330 

1.3 181 0 243 243 68 

2.1 6265 2849 1374 2102 1234 

2.2 2084 1438 809 871 469 

2.3 2427 455 837 1032 1394 

2.4 0 0 256 0 383 

3.1 891 1949 2063 1301 1547 

3.2 1274 312 206 164 14 

3.4 0 464 530 415 11 

4.1 1543 1286 177 961 1045 

4.2 1565 195 892 270 321 

Sum normal 27631 15227 20004 14487 15502 

Tau
b

an
e

 

2.1 869 0 0 360 359 

2.2 423 287 0 0 0 

2.3 0 0 679 0 287 

3.1 1128 9 967 1596 666 

3.2 581 151 792 362 242 

3.3 333 0 846 1453 0 

4.1 3305 3494 2781 3797 1146 

4.2 3969 3236 2371 4559 1153 

Sum taubane 10608 7177 8436 12127 3853 
A

n
n

e
t 

1.1 84 55 6 5 0 

2.1 0 0 661 0 396 

2.2 0 169 6 0 0 

3.1 309 269 599 175 1237 

32 456 652 1100 182 396 

3.3 144 421 679 259 589 

4.1 562 557 0 1445 286 

4.2 2949 552 485 141 288 

Sum annet 4504 2675 3536 2207 3192 

Totalt 42743 25079 31976 28821 22547 

Avvirkningspotensial i 1000 m
3 

, for de kommende 50 år. Tallene angir sum kvantum pr. 10-

årspreiode.  

Tilsvarende beregning er gjort separat for hvert av fylkene.   

Arealene som er satt i gruppe «taubane» er arealer som i felt er vurdert som 

taubaneterreng, ut i fra andre forhold enn de som direkte følger av stigning på selve 

prøveflata. 
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Arealer satt i kategorien «annet» er arealer som av ulike årsaker er vanskelige å drive, som 

ikke bør inngå i volumberegninger. 

Vi har nedenfor spesifisert reelt avvirkningspotensial, eksklusive taubaneterreng de 

nærmeste 20 år. Volumene som angis er skogsvolum inklusive bark. Dette er brutto tall som 

må reduseres for topp, avfall og bark, totalt ca 35 %, for å bli sammenlignbare med dagens 

tall for avvirkning. I bioclusteret antas at en del av dette kvantumet likevel kan nyttes, slik 

at reduksjonen for å finne nyttbart volum for clusteret bør blir en del lavere.    

 

Drift Kl. 
Alle 5 fylker Andel % Volum år 1- 10,  (1000 m3) Volum år 11 - 20 (1000 m3) 

År  
1 - 10 

År  
11 - 20 Sortiment Stamme Sortiment Stamme Sortiment Stamme 

N
o

rm
al 

1.1      8782       5021  90 10            7904               878            4519               502  

1.2      2619       1258  90 10            2357               262             1132               126  

1.3       181              -    40 60                72               109                   -                     -    

2.1      6265       2849  40 60            2506            3759             1140            1709  

2.2      2084       1438  40 60              834            1250               575               863  

2.3      2427         455  60 40           1456               971               273               182  

2.4             -                -    60 40               -                     -                      -                      -    

3.1        891       1949  10 90                89               802               195            1754  

3.2      1274        312  10 90              127            1147                 31               281  

3.4             -           464  10 90                   -                      -                   46               418  

4.1      1543       1286  50 50              772               772               643               643  

4.2      1565         195  50 50              783               783                 98                 98  

Sum     27631     15227               16900          10731             8652            6575  

Alle volumtall er angitt i 1000 m
3
. 

Tillegg til tallene i tabellen ovenfor kommer avvirkning i areal som i felt er klassifisert som 

taubaneterreng.  Dette gir et gir et ytterligere potensiale på ca. 40 %.  

Det gjennomsnittlige årlige avvirkningspotensial er for første 10-årsperiode kalkulert til 

2763000 m3. Om dette i sin helhet hogges i første 10-årsperiode må kvantumet senkes 

vesentlig for den etterfølgende perioden. Det er lite sannsynlig at vi får en slik økning i 

avvirkningene i første 10-årsperiode. Andel av potensialet som ikke avvirkes i en periode 

kan enkelt overføres til etterfølgende perioder.    

Vi ser at potensialet er vesentlig større enn dagens avvirkning og vesentlig større enn 

behovet på 700.000 m3 pr år, selv om vi kun tar med en begrenset andel av volumet fra 

Sør-Trøndelag og reduserer for miljøhensyn og tidligere omtalt forskjell på skogvolum og 

nyttbart volum. 
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Beregninger pr. fylke 
 

Volumprognosen er gjennomført pr. fylke.  Hovedresultatene fordelt på fylkes fremgår av 

tabellen nedenfor.  

   Volum totalt  Andel Volum fordelt på perioder og driftsform 

  Periode i År 1 - 10 År 11 - 20 

Pr fylke År 1 - 10 År 11 - 20 % Sortiment Stamme Sortiment Stamme 

Rogaland          2 804  1 840 11          1 737  1 068 787 1 054 

Hordaland          7 272  4 637 28          3 886  3 386 2 386 2 251 

Sogn og Fjordane          3 268  1 893 12          1 977  1 291 660 1 233 

Møre og Romsdal          3 334  3 476 16          1 392  1 942 2 526 950 

Sør-Trøndelag        10 953  3 381 33          7 907  3 046 2 294 1 087 

Sum         27 631  15 227 100 16 900 10 731 8 652 6 575 

Alle volumtall er angitt i 1000 m3. 

Som det fremgår av den fylkesvise fordelingen utgjør potensialet i Sør-Trøndelag 33 % av 

det samlede volum. Det meste av Sør-Trøndelag inngår i dag i forsyningsområdet til Norske 

Skog sitt anlegg I Skogn. Selv om vi trekker ut Sør-Trøndelag vil det være tilstrekkelig 

virkesressurser til å kunne levere 700 000 m3 årlig til et anlegg på Averøya, om en ser på 

gjennomsnittet for de kommende 20 år. Det gjenværende årlige gjennomsnittlige potensial 

vil da bli 930 000 m3. nyttbart virke eksklusive bark. I tillegg kommer potensialene fra 

arealene som er definert som taubaneterreng. 

Med hensyn til fordeling på driftsoppleggene stammedrift eller sortimentsdrift, viser 

analysene at ca. 40 % av leveransene vil være fra stammedrift. 

Treslagsfrodelingen i uttaket vil variere noe mellom fylkene og over tid. Fordelingen 

fremgår av tabellen nedenfor.  Ingen treslag eller treslagsgruppe er fullstendig 

dominerende. De foreliggende tall indikerer at det vil være tilstrekkelige virkesressurser, så 

fremt en kan benytte alle treslag. Utfordringen vil være å få kjøpt virket og organisert 

utdrift og transport til akseptable priser. 
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Fylke 

Periode 

1 2 3 4 5 

 

Hordaland 10 674 000 7 957 000 4 921 000 6 058 000 5 69100 0 

Gran 0.51 0.64 0.64 0.41 0.57 

Furu 0.30 0.22 0.18 0.26 0.26 

Lauv 0.20 0.14 0.17 0.34 0.17 

Møre og Romsdal 6 886 000 4445 000 9 212 000 5 940 000 4 887 000 

Gran 0.53 0.40 0.57 0.68 0.51 

Furu 0.23 0.41 0.19 0.17 0.18 

Lauv 0.24 0.19 0.25 0.15 0.31 

 

Rogaland 3 701 000 3 088 000 5 093 000 3 411 000 1 654 000 

Gran 0.01 0.54 0.68 0.43 0.26 

Furu 0.71 0.29 0.15 0.47 0.32 

Lauv 0.28 0.17 0.17 0.10 0.42 

Sogn og Fjordane 8 045 000 4 302 000 7 111 000 7 746 000 2 251 000 

Gran 0.30 0.56 0.63 0.43 0.28 

Furu 0.48 0.37 0.15 0.19 0.39 

Lauv 0.22 0.06 0.22 0.38 0.34 

 

Sør-Trøndelag 13 437 000 5 287 000 5 639 000 5 661 000 8 064 000 

Gran 0.69 0.60 0.72 0.54 0.64 

Furu 0.19 0.30 0.20 0.29 0.21 

Lauv 0.13 0.10 0.08 0.16 0.15 

 

De fylkesvise beregninger er gjengitt nedendnfor.
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Hordaland 

 

Drift Kl. 
10-årsperiode (Hordaland) 

1 2 3 4 5 

N
o

rm
al 

1.1 1308 369 1292 1182 912 

1.2 167 819 0 50 1183 

1.3 143 0 61 243 14 

2.1 1812 1357 0 985 581 

2.2 599 729 44 0 0 

2.3 678 151 541 329 764 

2.4 0 0 0 0 133 

3.1 120 326 0 34 100 

3.2 260 0 12 0 0 

3.3 0 209 176 23 0 

4.1 1314 677 177 94 0 

4.2 871 0 635 270 0 

Sum normal 7272 4637 2938 3210 3687 

Tau
b

an
e

 

2.1 646 0 0 0 0 

2.2 0 0 0 0 0 

2.3 0 0 0 0 287 

3.1 0 0 0 364 0 

32 0 151 0 230 0 

3.3 0 0 90 332 0 

4.1 802 867 750 124 743 

4.2 1057 2234 1123 1371 326 

Sum taubane 2505 3252 1963 2421 1356 

A
n

n
e

t 

1.1 0 0 0 0 0 

2.1 0 0 0 0 0 

2.2 0 0 0 0 0 

3.1 81 12 0 0 611 

3.2 178 0 20 21 0 

3.3 0 0 0 0 0 

4.1 69 56 0 406 37 

4.2 569 0 0 0 0 

Sum annet 897 68 20 427 648 

Totalt 10674 7957 4921 6058 5691 
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Drift Kl. 
Hordaland Andel % Volum 1000 m3 Volum 1000 m3 

1 2 Sortiment Stamme Sortiment Stamme Sortiment Stamme 

N
o

rm
al 

1.1   1 308       369  90 10       1 177         131            332            37  

1.2      167      819  90 10           150           17            737           82  

1.3      143            -    40      60             57            86                  -                 -    

2.1   1 812    1 357  40 60           725      1 087            543         814  

2.2      599       729  40 60           240         359            292         437  

2.3      678       151  60 40           407         271               91  60  

2.4           -               -    60 40                -                -                   -                 -    

3.1      120       326  10 90             12          108               33          293  

3.2      260             -    10 90             26          234                 -                -    

3.3            -         209  10 90                -                -                 21          188  

4.1   1 314       677  50 50            657          657            339          339  

4.2     871            -    50 50            436          436                 -                -    

Sum    7 272    4 637             3 886      3 386         2 386      2 251  
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Møre og Romsdal 
 

Drift Kl. 
10-årsperiode (Møre og Romsdal) 

1 2 3 4 5 

N
o

rm
al 

1.1 262 2173 4921 376 1888 

1.2 123 0 605 313 106 

1.3 0 0 0 0 0 

2.1 1512 553 0 15 635 

2.2 206 118 90 14 353 

2.3 471 189 106 319 6 

2.4 0 0 0 0 0 

3.1 0 83 782 621 358 

3.2 760 0 180 0 14 

3.3 0 0 156 0 11 

4.1 0 165 0 49 275 

4.2 0 195 12 0 0 

Sum normal 3334 3476 6852 1707 3646 

Tau
b

an
e

 

2.1 0 0 0 360 0 

2.2 0 0 0 0 0 

2.3 0 0 679 0 0 

3.1 253 0 0 864 46 

32 254 0 0 0 0 

3.3 131 0 0 533 0 

4.1 1451 80 130 1615 131 

4.2 1235 131 0 861 249 

Sum taubane 3324 211 809 4233 426 

A
n

n
e

t 

1.1 0 0 0 0 0 

2.1 0 0 0 0 0 

2.2 0 0 0 0 0 

3.1 228 257 599 0 527 

3.2 0 0 486 0 0 

3.3 0 0 0 0 0 

4.1 0 501 0 0 0 

4.2 0 0 466 0 288 

Sum annet 228 758 1551 0 815 

Totalt 6886 4445 9212 5940 4887 
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Drift Kl. 
Møre og Romsdal 

Andel % 

Volum år 1- 10,  (1000 

m3) 

Volum år 11 - 20 (1000 

m3) 

1 2 Sortiment Stamme Sortiment Stamme Sortiment Stamme 

N
o

rm
al 

1.1        262      2 173  90 10            236              26         1 956           217  

1.2        123               -    90 10            111              12            -             -    

1.3             -               -    40 60           -              -              -             -    

2.1     1 512         553          40 60            605           907             221           332  

2.2        206        118  40 60              82          124               47             71  

2.3        471         189  60 40            283           188             113              76  

2.4              -                -    60 40             -              -              -            -    

3.1              -              83  10 90             -              -                   8              75  

3.2        760              -    10 90              76           684            -            -    

3.3             -                 -    10 90             -              -              -            -    

4.1              -           165  50 50             -              -                 83              83  

4.2             -           195  50 50             -              -                 98              98  

Sum normal     3 334      3 476  

  
       1 392       1 942         2 526           950  
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Rogaland 
 

Drift Kl. 
10-årsperiode (Rogaland) 

1 2 3 4 5 

N
o

rm
al 

1.1 696 129 636 1354 266 

1.2 788 313 296 225 3 

1.3 0 0 0 0 0 

2.1 763 96 545 946 0 

2.2 0 542 0 0 0 

2.3 80 115 0 377 166 

2.4 0 0 0 0 95 

3.1 477 564 0 159 287 

3.2 0 0 0 0 0 

3.3 0 81 198 14 0 

4.1 0 0 0 161 424 

4.2 0 0 0 0 226 

Sum normal 2804 1840 1675 3236 1467 

Tau
b

an
e

 

2.1 0 0 0 0 0 

2.2 0 0 0 0 0 

2.3 0 0 0 0 0 

3.1 0 0 748 0 0 

32 157 0 792 0 0 

3.3 0 0 0 0 0 

4.1 458 455 569 0 0 

4.2 198 0 636 0 175 

Sum taubane 813 455 2745 0 175 

A
n

n
e

t 

1.1 84 0 6 0 0 

2.1 0 0 661 0 0 

2.2 0 169 6 0 0 

3.1 0 0 0 175 12 

3.2 0 624 0 0 0 

3.3 0 0 0 0 0 

4.1 0 0 0 0 0 

4.2 0 0 0 0 0 

Sum annet 84 793 673 175 12 

Totalt 3701 3088 5093 3411 1654 
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Drift Kl. 
Rogaland Andel % 

Volum år 1- 10,  (1000 m3) Volum år 11 - 20 (1000 m3) 

1 2 Sortiment Stamme Sortiment Stamme Sortiment Stamme 

N
o

rm
al 

1.1          696           129  90 10            626           70             116            13  

1.2          788           313  90 10           709            79            282            31  

1.3               -                  -    40 60                 -                  -                   -                  -    

2.1          763             96  40 60            305           58               38            58  

2.2               -             542  40 60                 -                  -               217          325  

2.3            80           115  60 40               48            32                69            46  

2.4               -                  -    60 40                 -                 -                    -                 -    

3.1          477           564  10 90               48          429                56          508  

3.2               -                 -    10 90                  -                  -                   -                  -    

3.3 
 

81  10 90  -     -    8  73  

4.1              -                 -    50 50             -                 -                    -                  -    

4.2              -                 -    50 50                 -                 -                    -                 

Sum normal      2 804        1 840              1 737       1 068            787       1 054  
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Sogn og Fjordane 
 

Drift Kl. 
10-årsperiode (Sogn og Fjordane) 

1 2 3 4 5 

N
o

rm
al 

1.1 1228 302 1437 933 285 

1.2 219 0 72 184 5 

1.3 38 0 0 0 0 

2.1 1185 171 823 137 0 

2.2 115 0 297 422 0 

2.3 0 0 73 0 0 

2.4 0 0 95 0 0 

3.1 0 976 668 471 0 

3.2 254 0 14 0 0 

3.3 0 0 0 220 0 

4.1 229 444 0 198 0 

4.2 0 0 245 0 0 

Sum normal 3268 1893 3724 2565 290 

Tau
b

an
e

 

2.1 223 0 0 0 359 

2.2 423 287 0 0 0 

2.3 0 0 0 0 0 

3.1 433 9 219 0 620 

32 170 0 0 8 242 

3.3 202 0 572 588 0 

4.1 582 1295 906 1436 272 

4.2 1479 551 398 2078 132 

Sum taubane 3512 2142 2095 4110 1625 

A
n

n
e

t 

1.1 0 0 0 0 0 

2.1 0 0 0 0 0 

2.2 0 0 0 0 0 

3.1 0 0 0 0 87 

3.2 78 28 594 161 0 

3.3 144 0 679 0 0 

4.1 0 0 0 910 249 

4.2 1043 239 19 0 0 

Sum annet 1265 267 1292 1071 336 

Totalt 8045 4302 7111 7746 2251 
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Drift Kl. 
Sogn og Fjordane Andel % 

Volum år 1- 10,  (1000 m3) Volum år 11 - 20 (1000 m3) 

1 2 Sortiment Stamme Sortiment Stamme Sortiment Stamme 

N
o

rm
al 

1.1     1 228          302  90 10        1 105         123             272            30  

1.2         219               -    90 10           197            22                 -                -    

1.3            38               -    40 60              15            23                  -                 -    

2.1     1 185          171  40 60            474          711               68          103  

2.2        115                -    40 60              46            69                 -                -    

2.3               -                  -    60 40                -                 -                   -                 -    

2.4              -                  -    60 40                 -                 -                   -                 -    

3.1               -           976  10 90                 -                -                 98          878  

3.2         254               -    10 90              25          229                  -                 -    

3.3               -                  -    10 90                 -                -                   -                -    

4.1         229          444  50 50            115         115             222          222  

4.2               -                 -    50 50                -                -                   -                -    

Sum normal     3 268      1 893            1 977      1 291            660       1 233  
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Sør-Trøndelag 
 

Drift Kl. 
10-årsperiode (Sør-Trøndelag) 

1 2 3 4 5 

N
o

rm
al 

1.1 5288 2048 2686 2232 4335 

1.2 1322 126 672 279 33 

1.3 0 0 182 0 54 

2.1 993 672 6 19 18 

2.2 1164 49 378 435 116 

2.3 1198 0 117 7 458 

2.4 0 0 161 0 155 

3.1 294 0 613 16 802 

3.2 0 312 0 164 0 

3.3 0 174 0 158 0 

4.1 0 0 0 459 346 

4.2 694 0 0 0 95 

Sum normal 10953 3381 4815 3769 6412 

Tau
b

an
e

 

2.1 0 0 0 0 0 

2.2 0 0 0 0 0 

2.3 0 0 0 0 0 

3.1 442 0 0 368 0 

32 0 0 0 124 0 

3.3 0 0 184 0 0 

4.1 12 797 426 622 0 

4.2 0 320 214 249 271 

Sum taubane 454 1117 824 1363 271 

A
n

n
e

t 

1.1 0 55 0 5 0 

2.1 0 0 0 0 396 

2.2 0 0 0 0 0 

3.1 0 0 0 0 0 

3.2 200 0 0 0 396 

3.3 0 421 0 259 589 

4.1 493 0 0 129 0 

4.2 1337 313 0 141 0 

Sum annet 2030 789 0 534 1381 

Totalt 13437 5287 5639 5666 8064 
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Drift Kl. 
Sør-Trøndelag Andel % Volum år 1 -10, , 1000 m3 Volum år 11-20, 1000 m3 

1 2 Sortiment Stamme Sortiment Stamme Sortiment Stamme 

N
o

rm
al 

1.1 5 288 2 048 90 10 4 759 529 1 843 205 

1.2 1 322 126 90 10 1 190 132 113 13 

1.3 - - 40 60 - - - - 

2.1 993 672 40 60 397 596 269 403 

2.2 1 164 49 40 60 466 698 20 29 

2.3 1 198 - 60 40 719 479 - - 

2.4 - - 60 40 - - - - 

3.1 294 - 10 90 29 265 - - 

3.2 - 312 10 90 - - 31 281 

3.3 - 174 10 90 - - 17 157 

4.1 - - 50 50 - - - - 

4.2 694 - 50 50 347 347 - - 

Sum normal 10 953 3 381   7 907 3 046 2 294 1 087 

 

 

 
Sortimentsdrift i Ryfylket
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Virkeskjeden 
 
Metodevalg er avhengig av råvarespesifikasjonen, sorteringsopplegg og fordeling mot 
foredling på foredlingsterminalen, men også flaskehalser i levering av den spesifiserte 
råvaren. Sammenhengen mellom: 

 Valg av sammensatt metode for sjøtransport, veg transport og terrengtransport. 
Det er ikke mulig å ha kun en metodikk for alt virke til foredlingsterminalen. 

 Tilpasning av metodikk til avstand fra industri, med prioriteringer av tilgjengelig 
volum i ulike regioner er viktig. 

 Antall håndteringer av virket med antall hauger (sortimenter) ved grensesnittene 
mellom de nevnte faktorene terreng, veg og kai er kjernen. Jo færre sortimenter og 
lengdealternativer, jo mer rasjonell håndtering. Det er krevende nok i bratt terreng 
om man i tillegg skal håndtere flere sortimenter. En nedgang fra 5-7 sortimenter til 
2, som eventuelt legges i samme lunna, vil høyne produktiviteten og senke 
driftskostnadene vesentlig. Sortimentene sagtømmer og biovirke (inkl slip) vil løse 
dette. Biltransport og omlessing på kai vil også bedres ved denne metodikken.  

 Utnyttelse av lastetraktor i skogen, tømmerbil på veg og eventuelt båt/lekter er 
meget viktig. Det er snakk om produksjon pr timekostnad for maskinvalg. 
Timekostnaden er kapitalkostnad, kapitalslit, variable produksjonskostnader og 
mannskapskostnader. Et driftssystem som kan bære en mindre taubane enhet opp 
til kanten for taubanedrift, drive restvolumet ut under 100 meter, samt ta unna 
hele stammer og sørge for et rent avlegg ved landingsstedet for taubanen vil bedre 
produktiviteten vesentlig. 

 Måten virket kjøpes på er viktig. Et rotkjøp med grøntlager (stående skog, som 
avventes hogd når kjøper ønsker) og direkte oppgjør til skogeier, det vil fremstå 
som enkelt for selger og kan gi mulighet til å droppe tømmermåling iht dagens 
metode.  Ulempen er vesentlig økt kapitalbinding og økt risiko for kjøper.  Det er 
imidlertid med på å kunne sikre virkestilgangen. 

 
Valg av metode i skogen avhenger av: 

 Bratthet mht framkommelighet og produktivitet 

 Driftslengde mht produktivitet 

 Lilengde mht tilgjengelighet 

 Antall sortimenter 

 Rammevilkår for vegtransport med sjøtransport 
 
Valg av metode mht vegstandard avhenger av: 

 Terreng tilgjengelighet og sortimentsmulighet relatert til driftsmetode 

 Standard på off veg mht aksellast, vegbredde og kurvatur 

 Standard på skogsbilveg mht det samme som over 

 Adkomst til kai/sjøtransport 
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Valg av eventuell sjøtransport avhenger av: 

 Strandsone mht bruk av lekter 20x60 meter 

 Kai, mht lengde og bredde. Den må kunne ta i mot egnet båt og kunne ta i mot 
lekter som «bryggeforlenger» hvis den er for liten. Lekter, som kaiforlenger vil 
kunne være 64 m lang og 18 meter bred. Den krever en påkjøringsrampe på 5 m 
bredde for både på- og avkjøring. 

 Det er mange gamle ferjekaier som kan brukes. Har ca 40m kaifrontog vil med 5,5 
m tømmer kunne ta to lag, dvs 1600 m3, dvs en båt. 

 Lagringskapasitet ved kai, for effektiv virkeshåndtering og lessing, og minimalisering 
av båtenes liggetid. 

 En ren mobil kai vil kunne være 30 m lang og 10 m bred. Denne vil kreve ballastere 
for fylling av vann for å oppnå riktig høyde. Den bør også utstyres med støtteben, 
slik Here lekteren i Mjøsa hadde under bygging av ny E6 langs Mjøsa. 

 Vann dybde der båten skal legge inntil må være min 4 meter 

 Sjøtransporten krever en båt som laster 1500-2000 m3, og som går raskere enn 
dagens båter. Mottaksterminalen på Averøya må være designet for mottak av flere 
råvaretyper for rasjonell sortering og håndtering. 

 
Optimeringen av disse 3 hovedfaktorene er avgjørende for en rasjonell logistikk og derved 
virkesforsyningen og økonomien i denne. 
 
Sammendrag og forslag til metodikk iht de 3 hovedfaktorene over: 

 Utgangspunktet er et enkelt opplegg for virkeskjøp, rotkjøp  eller annet forenklet 
opplegg, med fri mulighet for tilpassing av avvirkningstidspunkt og kapping av virke. 
Dette gir også mulighet for uttak av mervolum fra gran avvirkningen, men også fra 
tilstøtende arealer av lauv og furu. Disse to tilleggs treslagene må det betales for, 
men det blir en marginal kostnad. Driftsmetodikken må kunne håndtere både gran 
og de to andre treslagene. Dette betyr at muligheten for å kunne felle, opparbeide 
og transportere med bunting må kunne gjøres med samme maskin som avvirker 
grana. 

 En del av virket til terminalen vil være som dagens tømmerleveranser, 
sortimentsmetoden med fallende lengder fra 3m til 5,5m, sortert i sagtømmer og 
massevirke. Dette volumet er helt umulig å stipulere, men må påregnes å utgjøre 
20 % av virkesforsyningen. Anslag av OØ 

 Terreng hindrer ikke produktiviteten for hogstmaskin og lassbærer før det er oppe i 
35 % helning. Ved denne terrenghelningen vil det måtte påregnes å foretas 
justeringer i utkjøringsveger med gravemaskin. Ved blokk og steinmark vil den 
forsvarlige øvre grense for sortimentsmetoden med hogstmaskin og lassbærer 
være ved helning være 25-30 %.  

 Avvirkning med spesialmaskin utviklet for bratt terreng i USA og Østeriket vil kunne 
gå lengre i terrenget. Det interessante ved denne maskintypen er multimaskin 
løsningen. Denne innebærer at en og samme maskin kan både felle, kviste og 
eventuelt fungere som lassbærer eller klembanke. Den kan fungere både som 
sortiments-/stammedelsmaskin, men også som helstamme maskin. Den er enklere 
å forflytte og den krever en fører på skiftet. I tillegg gjør den seg ferdig, og krever 
ikke lassbærer på pågående hogstfelt, som må gjøre seg ferdig før flytting. 

 Denne multimaskinen forventes å gå lengre i bratt terreng på grunn av tiltbar hytte, 
tyngre kran for balansering og lavere tyngdepunkt med minst like god balanse. Ved 
alternativ bruk til felling av helstammer med noe oppkvisting, legging i klembanke 
og bruk av helstammer med toppen som brems i utforkjøring vil det måtte 
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påregnes at denne maskinen vil gå lengre i bratt terreng, hvis det ikke er blokk og 
steinmark. Dette gir muligheten til å kunne starte taubanedrifta høyere opp i lia, og 
taubane lengden vil kunne nærme seg 200 meter, noe som er optimalt. I dag er ofte 
taubanene 400 meter pluss, og dette dreper økonomien i drifta. Denne 
multimaskina har klart lavere kapasitet i tradisjonell sortimentsterreng med kvister 
og lassbærer. Derfor vi dette bli et supplement. 

 På Vestlandet er det stort sett bare tillatt med tømmerbil med enkel henger. Dette 
vogntoget har god framkommelighet på smale og svingete veger. Spørsmålet er 
velteplass og antall sortimenter samt kjørelengde til kai. Ved utnyttelse av full 
lengde med tømmer, dvs 5 m og kun to sortimenter – et sagtømmer og et biovirke 
– vil denne transporten være effektiv. Bruk av stammebil vil være enda mer smidig 
på velteplass og ved svingete og bratt smal bilveg. Grensesnittet mellom disse to 
transportformene må studeres nøye. Kravet til lengder på terminal og håndtering 
av virket her vil sette mye av forutsetningene. 

 Grensesnittet mellom skogsmaskinsystem for sortimentsmetoden (hogstmaskin og 
lassbærer) og multimaskin må studeres nærmere. Kapasiteten på sortiments 
systemet vet vi, men multimaskinen vet vi ikke under norske forhold. Innsamlede 
data fra bruk av denne type maskin i Europa er lagt til grunn, men en endelig 
konklusjon i forhold til grensesnitt og kapasitet må studeres ved hjelp av faktisk 
hogst i terreng i de aktuelle terrengforholdene i Norge. 

 

 

 

Granbestand i Molde, 55 år totalalder. 
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Økonomi 
 
Produktivitet og økonomi 
 
Foreløpig oppsett: 
 
Ny virkeslogistikk på Vestlandet

Produktivitet og økonomi Tallene er basert på gjennomsnittet av mulige førere på driftslagene

Driftsmetoder

Forutsetninger m3/tre 0,4

Timer pr år 3500 50 uker, 5 dager, 14 timer pr dag, 2 skift

Inv Kvister 5000000

Inv lassb 3000000

Inv sortim 8000000 Kapper fastlengder på 10,2 m

Lønnskost/t 500

Mask.kost/t 500

Inv helst.m 3800000 Multimaskin med feller og klembanke. Flertreshåndtering <16cmdbh. 10,2 m fastlengde

Metode Helning Driftslengde min/tre M3/time Ant mask Invkost/t Var.kost/t Timekost kr/m3 m3/år

Sortiment 20 200 1,25 19 2 503 1000 1503 78 67200

25 200 1,5 16 2 503 1000 1503 94 56000

30 200 1,8 13 2 503 1000 1503 113 46667

35 200 1,8 13 2 503 1000 1503 113 46667

45 200 2,5 10 2 503 1000 1503 157 33600

Helstmask 25 200 4 6 1 239 500 739 123 21000

45 200 4 6 1 239 500 739 123 21000

OØ 2.06.15  
 
Kommentarer: 
 

 Tallene baserer seg på drifts statistikk og kostnad for maskiner 

 Produktiviteten baserer seg på innhentede tall fra entreprenører, og skal basere seg 
på gjennomsnitts prestasjoner, og ikke eliten. 

 Ved ca 40 % helning er det mer lønnsomt å kjøre multimaskin. Dette fordi den 
håndterer flere mindre trær samtidig, den kjører ikke i samme utkjøringssporet 
mellom de kappede tømmer rekkene fra hogstmaskinen i sortimentsalternativet og 
den har førerhytte som kan tiltes 4 veier.
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Kostnadsestimat eksisterende og ny metodikk 
 
Råvarekostnad Vestlandsskogen

Simulering

Nåværende metode Bio-Cluster metode Kommentar 

Forutsetninger Enhet Tallet Enhet Tallet

Pris skogeier (brutto) Sagtømmerandel % 75 % 75 Ligger mellom 70 og 80 %

Sagtømmerpris/m3 kr/m3 400 kr/m3 400 2014 tall

Massevirkepris/m3 kr/m3 190 kr/m3 150 2014 tall + mervolum ny met

Bruttopris kr/m3 347,5 kr/m3 337,5

Avvirkning % bratt terreng  kl 3 % 35 % 45 fra rapporter og beregninger

Kost kl 1 og 2 kr/m3 150 kr/m3 125 fra rapporter og beregninger

Kost kl 3, ex tilskudd kr/m3 300 kr/m3 245 fra rapporter og beregninger

Avvirkningskostnad kr/m3 202,5 kr/m3 179

Skogeier rotnetto Rotnetto 145 158,5

Vegtransport Bil og henger % 100 % 50 Fra rapporter

kr/m3 80 kr/m3 60

Stammebil % 0 % 50 tilpasset bil u henger

kr/m3 80 kr/m3 60

Vegtransportkostnad kr/m3 80 kr/m3 73 Kortere kjørelengde

Prov omsetn.ledd + adm kr/m3 55 kr/m3 40 Fra rapporter

Sjøtransport Andel båt % 50 % 50 erfaringstall

kr/m3 90 kr/m3 75

Andel lekter % 10 % 10 erfaringstall

kr/m3 90 kr/m3 60

Sum sjøtransport kr/m3 54 kr/m3 43,5

Terminalkostnader kr/m3 25 kr/m3 35 erfaringstall

Terminalinntekter sortering kr/m3 0 kr/m3 -25 vet ikke

Verdiøkning skur kr/m3 0 kr/m3 0 anslag

SUMKOSTNADER kr/m3 561,5 kr/m3 504

Kostnad andel massevirke kr/m3 349 kr/m3 276,5

Ola Øyen, 08.06.2015  
 
 
 

Kommentarer: 

 Det er først og fremst overgangen til ett sortiment i skogen, fast lengde på 10,2 m 

og utnyttelse av lastekapasiteten hele veien som gir økonomisk effekt 

 Tilleggsvolumet ved rotkjøp og flertrehåndtering vil gi relativt sett lavere 

massevirkepris 

 

Effekten av et bedre driftsopplegg i bratt terreng, hvor maskin klarer å gå lenger i bratta, og 

hvor taubanen blir kortere enn 200 m og får med seg resten er en tredje faktor for kalkylen.
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Teknologi 

 
Denne vil bli vurdert mer nøye mht produktivitet og adkomst til de ulike terrengklassene 
 
Oppsummering Tur USA TimberPro 840 Combo med tilleggskommentarer etterpå 
 
I forbindelse med drift i bratt terreng og de store volumer som nå kommer på Vestlandet, 
så har det et ønske om å se på mer rasjonelle driftsmetoder enn de vi i dag bruker i bratt 
terreng. Normale er kabelbane av forskjellige typer, vanlig hogstmaskinlag med graving og 
manuell felling. 
 
Alt i dag er basert på å kappe tømmer i skog eller ved standplass etter ønskede lengder om 
kjøper bestemmer på forhånd, før man legger tømmer på tradisjonell tømmerbil. 
 
Hvordan kan man drive ut tømmer på en rasjonell måte, og da med tanke på 
helstammedrift, med og uten kvist/bar? 

- Et alternativ er beltegående Feller-buncher som feller helstammer med kvist og 
legger dette i hauger, og at det kommer en Skidder med klembanke og drar dette 
ned til en vei/lunneplass eller kai. Her finnes det flere alternative leverandører, 
men Tigercat utpeker seg spesielt. 

- Et annet alternativ er en kombimaskin som enten bare feller evt setter et 
hogstaggregat  for felle og kviste. Denne kombimaskinene er da utstyrt med 
klembanke som drar dette ned.  
Her er det maskinleverandør TimberPro og Konrad med Highlander 6wd som er 
aktuelle. 

 
Når det gjelder transport av langt virke så finnes det i dag selskaper som jobber med dette. 
SST og Stensli Transport har utstyr for å takle virke som er kvistet. Men hvordan takle virke 
med kvist og transportere dette må utredes bedre. 
 
I forbindelse med studietur for å se på Timberpro vil man kunne se på hvordan amerikanske 
skogbruket takler dette. Ikke minst på hvordan denne maskinen tar seg fram i terreng, 
kapasitet pr time, håndtering i skogen og ved lunne. 
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Timberpro 
 

Timberpro 840 er en maskin som er bygd opp av en understell fra en lassbærer med 
balanserte boggier, 8WD. Overdelen er bygd med samme prinsipp som en gravemaskin. På 
denne delen sitter motor, pumper, førerhytte og kran. Hytta leveres med avvatring 
 

 
 
Denne maskinen kan man bygge hva man vil på. Som vanlig lassbærer, Kombi hogstmaskin 
og lassbærer, hogstmaskin, skidder m klembank, grabbleskidder og montert med 
kabelbane. F.eks konrad KMS, dette sammen med denne hytta med kran gjør at denne blir 
fullverdig kabelbane med kvistemuligheter og stablemuligheter ved bruk av f.eks Woody 60 
aggregat 
Noen eks; 

 
Hogstmaskin Timberpro 830 6WD m logmax 7000 
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Timberpro 840 med logmax 7000 
 

 
Timberpro 840 med logmax 6000 
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Timberpro 840 med grabble og fellerbuncher 
 

 
Timberpro 840 med klembank 
 
 

 
Konrad KMS som kan monteres på Timberpro 840, hydraulikk brukes fra basmaskin 
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Div spesifikasjoner 
 

TimberPro 840 

Motor Hydrolikk Dekk 

Cummins 8,4 – 300 hk Voac controll valves & Iqan 
styring 

750.55/26.5  

   

størrelse Vekt (total/egenvekt) Akselkapasitet i US ton 

h-366, b-305, l- 978 – i cm 52920 kg/24004 kg 22 ton 

   

Kran kapasitet løft på 5 
meter 

Kap. som grabbleskidder  

Lassbærerkran ca 6000 kg Timberpro 20 tonn  

Fellerbuncer     ca 10500 kg Vanlig skidder ca 4 tonn  

 
Dette er en maskin som tar seg fram på ca det samme som en stor hogstmaskin/lassbærer. 
Det som er det unike er den 360 grader sving på hytta og avvatringen som gjør at den føles 
riktig i bratt terreng. Den er utstyrt med balanserte boggier som gjør den bedre til å klatre 
enn om den ikke hadde dette. Nå finnes dette på de fleste nye tradisjonelle maskiner også. 
Egenskapene sideveis er ikke noe bedre en lassbærer ellers, slik at drift opp og ned er det 
riktige. Man må også regne med å grave veier i lengere lier, men sannsynlig lengere mellom 
veier enn hva man vanligvis gjør i dag. 
 

Pris 
En Timberpro 840, med logmax 6000 og dasa 4 og da med klembanke eller som vanlig 
lassbærer koster ca 3,8 mill NOK 
 
Dette er et av de systemene som kan ses på; 
https://www.youtube.com/watch?v=Lf74m_w44z4&list=PLdiZTJLu2jHG3GN6beWbMb8_Nc
7GaL_tw 

https://www.youtube.com/watch?v=Lf74m_w44z4&list=PLdiZTJLu2jHG3GN6beWbMb8_Nc7GaL_tw
https://www.youtube.com/watch?v=Lf74m_w44z4&list=PLdiZTJLu2jHG3GN6beWbMb8_Nc7GaL_tw
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Heltredrift 
 

Når man skal drive heltredrifter så har vi allerede belyst de driftmetoder som kan være 
aktuelle. 

- Et alternativ er beltegående Feller-buncher som feller helstammer med kvist og 
legger dette i hauger, og at det kommer en Skidder med klembanke og drar dette 
ned til en vei/lunneplass eller kai. Her finnes det flere alternative leverandører, 
men Tigercat utpeker seg spesielt. Men også her er Timberpro et godt alternativ 

- Et annet alternativ er en kombimaskin som enten bare feller evt setter et 
hogstaggregat  for felle og kviste. Denne kombimaskinen er da utstyrt med 
klembanke som drar dette ned.  
Her er det maskinleverandør TimberPro og Konrad med Higlander 6wd som er 
aktuelle. 

- Kabelbaner av forskjellige slag er også mulig her. 
 
Ved helstammedrift så er det også viktig at man ser på lunneplass, hvordan transporten 
skal gå i sammenheng med driften. Bil eller båt/lekter.  
 
Helstammebil eller henger som kipp kjøres på velteplass er alternativer. Det er viktig at 
velteplassen er velorganisert med minimale håndteringer av virket. Mangel på dette i dag i 
bratt terreng er en av årsakene til høye driftspriser. 
 
Om man ser på et sagbruk som skal ta i mot heltre til en produksjon så er det ikke rom for 
noe venting. Et normalt sagbruk bruker ca 60 000-120 000 m3 i Norge. La oss si dette 
prosjektet skal ha 100 000 m3 sagtømmer. Dette fra 12 cm topp. En gjennomsnitts drift på 
Vestlandet ligger kanskje på ca 400-600 liter pr tre, la oss si 500 liter. Da skal det inn ca 250 
000 stammer pr år, på en trailer får en 60-80 stammer. Ca 3500 trailere pr år.  
 

Trailertyper 
I dag finnes det et par transportfirmaer som jobber med denne typen transport. Men nede i 
Europa er det tilpasset utstyr som går veldig bra; 
http://tractorvideos.net/extreme-road-volvo-fh-550-driver-of-the-year-award/ 
https://www.youtube.com/watch?v=wdh1_Q1wPVI 
https://www.youtube.com/watch?v=z0Z7TOaesjs 
https://www.youtube.com/watch?v=z3wWvjCAHoE#t=77 
 

Båtfrakt 
På Vestlandet er det mye som må fraktes med båt. En må likevel ha trailere til å kjøre 
tømmer til en kai. Tømmerlengde og håndtering er viktig mht produktivitet. Noe av virket 
kan selvfølgelig tas ut på en lekter og lastes om til båt. Dette antas å utgjøre en liten del av 
det totale volumet. 
Mange løsninger som bør vurderes 
Et eks 
https://www.youtube.com/watch?v=sa4OUHzinEs 
 
En båt som kan være egnet er en mindre tømmerbåt som kun går mot dette bruket og mot 
masseindustrien i Midt-Norge. F.eks båt som tar opp til 2500 m3 får ikke så dypt som en 
større båt, og dermed blir flere kaier mer aktuelle. Disse båtene kan også brukes til flis. En 

http://tractorvideos.net/extreme-road-volvo-fh-550-driver-of-the-year-award/
https://www.youtube.com/watch?v=wdh1_Q1wPVI
https://www.youtube.com/watch?v=z0Z7TOaesjs
https://www.youtube.com/watch?v=z3wWvjCAHoE#t=77
https://www.youtube.com/watch?v=sa4OUHzinEs
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slik båt som f.eks skal forsyne det aktuelle sagbruket med 1/3 del av virkesbehovet , vil 
måtte komme inn til kai ca 14 ganger om den har kapasitet på 2500 m3, og i tillegg så skulle 
det brukes flis på det aktuelle bruk 
Tar vi med Norske Skog og evt noe til Elkem, så ville denne båten kunne ha et fast opplegg i 
fra Hordaland til Nord Trønderlag 
 

Oppsummering tekniske forhold 
 

For å oppnå disse volumene så kan en ikke binde seg hverken til det ene eller det andre. 
Ut fra de opplysninger som er kommet fram fra turen i USA så kan en forvente med maskin 
lik Timberpro 840 med Logmax 6000 og framkjøring med klembank kunne klare noe slik 
som ca 1000 m3 pr mnd på et skift om denne kun skal gå på denne måten. Bruker vi denne 
til mer felling og bruker en grabbleskidder sammen så kan dette økes med ca 80%, eller 
mellom 15-18 000 m3. dette inkl sliptoppen. Dette betyr at skal en velge denne typen 
driftsform så må en regne ca 7 lag ala den sistnevnte lag. 
Men som tidligere nevnt så må denne driftstypen komme utenpå de andre driftsformer. 
Kabelbane er en av disse, denne en annen og manuell en annen. Kanskje et tradisjonelt 
hogstlag med tilpasset lassbærer med klembanke også er en form. 
 
En større terminal på Averøya som skal forbruke 700 000 m3 trevirke, regner vi om dette til 
billass så er dette ca 20 000 billass eller ca 60 lass hver dag i 365 dager. Om man da tenker 
at 1/3 del av dette volumet kommer inn med bil og resten med båt, så må det likevel 
biltransport til ut til kaier/lektere 

 
 
Bildet viser en kjent teknologi for bunting av heltrær. Dette kan være aktuelt i lauvskog. 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/fylkesnytt-fra-more-og-romsdal-22011/id653599/&ei=SqwBVZSsIMToUsHOgagH&bvm=bv.87920726,d.d24&psig=AFQjCNEGpea1X5TBJRHj6XVBMHqUBhAfSQ&ust=1426259347092132
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Virkeskjøp og driftsorganisering. 
 

Virkeskjøp og driftsorganisering henger tett sammen. En stor andel av skogeiendommene 

på Vestlandet er små, og vil normalt ha mindre kvantum tilgjengelig for hogst, enn hva som 

alene gir et rasjonelt driftsopplegg. For å holde driftskostnadene nede må kostander som er 

knyttet til den enkelte drift, og tilnærmet størrelsesuavhengig holdes nede. Dette er 

kostnader som flytting av maskiner, tilpassing av kailøsninger og planleggingskostander.  På 

grunn av mer krevende terreng og infrastruktursituasjon, er dette kostander som lett blir 

større på Vestlandet, enn vi har i skogstrøka på Østlandet.  Kostnadene kan senkes gjennom 

organisering av større drifter, hvor drift gjennomføres på flere naboeiendommer samtidig. 

Skal en lykkes med dette, må dette planlegges i forbindelse med virkeskjøpet. Når det er 

behov for sjøtransport og ikke minst ved behov for temporær kailøsning med lekter, vil 

behovet for slik organisering av innkjøp og drifter styrkes ytterligere, og bli avgjørende for 

lønnsomheten. Båtene som skal transportere virket må fullastes og kostnader med lekter, 

flytting av avvirkningsmaskiner og planlegging av drifter, må fordeles på et tilstrekkelig 

volum. Minste båtstørrelse på 2500 m3 blir da et minimumsvolum for igangsetting. Alle 

ledd i virkeslogistikken må utnyttes mht full kapasitet. Hogst, veitransport og sjøtransport 

må samordnes på en ny måte på Vestlandet.  

Virkeskjøpet kan i prinsippet gjøres etter 2 alternative metoder: 

 Leveransevirke, som gjøres opp etter en etterfølgende volummåling. Skogeier 

mottar avtalt virkespris multiplisert med målt volum for hvert sortiment, og 

belastes med avtalt driftspris pr. m3 multiplisert med målt volum.  Dette er i Norge 

den desidert vanligste omsetningsform, men kan fremstå litt komplisert. Skogeier 

mottar oppgjør etter at drift er gjennomført og virke levert og innmålt av uavhengig 

måleinstitusjon. Ved leveransevirke eier skogeier i prinsippet virket inntil det blir 

målt.  

 Rotsalg, som gjøres opp enten basert på omforent volumfastsettelse for et definert 

driftsområde og avtalt netto pris pr. m3, eller avtalt netto pris pr. m3, definert 

område for drift og etterfølgende måling av volum.  Ved rotsalg går i prinsippet 

eiendomsretten til virket over til kjøper ved kontraktsignering. Rotsalg gjøres opp 

helt eller delvis ved kontraktstidspunkt. Rotsalg vil for leverandør fremstå som 

enkelt og forutsigbart.  

Rotsalg fremstår for selger som en enklere salgsform enn leveransevirke. Kjøper overtar 

mer risiko for driftens gjennomføring, og avhengig av formen, risiko for riktig volum, både 

samlet og med hensyn til volum-fordeling på kvalitetsklasser/prisklasser. Med rotsalg kan 

kjøper selv bestemme avvirkningstidspunkt innenfor en tidsramme på 3 år. Dette gir 

fleksibilitet for kjøper, men også en vesentlig likviditetsmessig belastning.  Både 

risiskoaspektet og likviditesbelastningen må fanges opp i marginen på leveransen.   

Størrelsen på likviditetsbelastningen kan anskueliggjøres ved følgende regne-eksempel: 
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 20 % av virkesforsyningen kjøpes som ordinært leveransevirke, og 80 % kjøpes som 

rotkjøp.    

 I gjennomsnitt er det et halvt års virkeskjøp som ligger i grøntlageret, som er kjøpt 

opp. 

 Gjennomsnittlig netto innkjøpspris er 200 kr/m3.   

Det vil da i gjennomsnitt være bundet i størrelsesorden 50 – 60 mill. kr i grøntlageret. 

Risikoen ved rotkjøp ligger særlig i: 

 Volumfastsettelse. Volumet må fastsettes på forhånd, både totalt og med fordeling 

på hovedsortiment/prisklasser.  Dette må baseres på målinger i felt. Vi kan ikke 

forvente at det er skogbruksplaner som har tilstrekkelig presisjon på volum 

informasjonen. Spesiell risiko vil det være knyttet til kvalitetsforedling og virkesfeil, 

som vi vanskelig ser i felt, spesielt råte.  Usikkerheten reduseres vesentlig ved 

systematisk måling i felt.  Volum og kvalitetsfordelingen kan fastsettes vha 

registrering med skoglige verktøy, som grunnflate, høyder og prøveflatemålinger 

med brysthøydefordeling. Det er fullt mulig å prise bestand vha stammeprising, 

hvor brysthøyde diameter er inngangen sammen med grunnflate volumet.  

 Driftskostnader. I områder med til dels vanskelig terreng vil det være usikkerhet 

knyttet til hvor stort kvantum vi klarer å drive ut med de ulike teknologier. 

Driftskostanden vil i stor grad avhenge av hvor stor andel av virket som må drives ut 

med taubane, og hvor mye som eventuelt må graves av driftsveier. Også her vil 

usikkerheten kunne reduseres vesentlig ved grundig planlegging.  

 

Som det fremgår ovenfor er det vesentlig risiko knyttet til rotkjøp. Tiltak for å redusere 

risikoen vil være god planlegging av driftene. organisering av mange leveranser i samme 

nærområde, til samme kai og uten behov for maskinflytting med bil. Noe av risikoen kan 

elimineres ved kontraktsforbehold, og/eller benytte rotkjøp ved etterfølgende måling.  

Det må utvikles en tilpasset metodikk for rotkjøp, hvor metoden for fastsettelse av pris er 

objektiv og lett forståelig for skogeier og kjøper. Dette er fullt mulig med dagens teknologi. 

Risikoen og likviditetsbelastning ved rotkjøp må veies opp mot betydningen av enkelhet og 

forutsigbarhet for selger, og betydningen av dette i markedet. Det er på Vestlandet mange 

uerfarne virkesleverandører. Betydningen av enkelhet blir da viktigere her enn i 

skogstrøkene på Østlandet.   

Rotkjøp etter nettometoden vil i utgangspunktet eliminere behov for ordinær 

tømmermåling.  Dette er en forenkling og vil i seg selg gi en kostnadsbesparelse på 

virkeskjeden på 10 – 12 kr/m3, men dette vil formelt kreve en dispensasjon fra kravet til 

virkesmåling.  

Uansett valg av kontrakts- og oppgjørsform vil drift i dette området krevet god planlegging 

og organisering av driftene. Det blir en forutsetning for optimalisering av drifts- og 

transportkostnad at drifter organiseres i former for fellesdrifter.    
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Organisering vil også omfatte etablering av driftskapasitet. For stammedrift som 
representerer en ny teknologi i området, vil dette kreve en bevisst innsats. Sannsynligvis 
bør teknologien introduseres skrittvis.  Behovet for kapasitet for denne teknologien er 
kalkulert til å være ca 40 % av leveransen, som tilsier 280.000 m3 pr. år. Vi kjenner ikke i 
dag fullt ut kapasiteten på dette utstyret, men det vil være i størrelsesorden 8 – 10 
maskinlag.  
 

 
 
Hogstmaskin i bratt terreng 
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Sammendrag av Råvareanalyse av gran i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 
Utført 2013 for Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane av 
Silvinova AS. 
 
Analysen er gjennomført ved hjelp av modellering av de ulike virkesegenskapene, basert på 
en felt registrering av 30 prøvebestand i Møre og Romsdal og 9 bestand i Sogn og Fjordane. 
Modellene for virkesegenskapene refererer seg til forskningsresultater fra Norge og 
Sverige. 
 
Virkesegenskapene er analysert ut fra kvalitetsnøytrale parametere, det vil si tidløse og 
sortimentsløse egenskaper. Disse er så koblet opp mot et definert produktspekter og angitt 
i sluttprodukter som krever disse virkesegenskapene. På denne måten er analysen tidløs og 
kan senere benyttes til å vurdere spesifikke anvendelsesområder innen ny prosess og 
industri. 
 
Kulturgrana i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er ikke det dårlige råstoffet som ryktet 
sier, men har bedre egenskaper enn grana på Østlandet og i Trøndelag. Granråstoffet er 
kvalitetsmessig på høyden med det beste i Europa. Råvaren må foredles i henhold til sine 
egenskaper, og bør ikke blandes med råvaren fra Østlandet og Trøndelag. 
 
Det må skapes en egen foredlingsstrategi for dette råstoffet i Norge. Verdiene av de gode 
egenskapene må tas vare på i egen industri. Fylkesmennene i Møre og Romsdal og Sogn og 
Fjordane bør følge opp dette arbeidet og mobilisere industrien i sin region samt industrielle 
aktører fra andre steder i Norge og verden til å samles for om mulig å kunne utvikle bio-
cluster for en framtidsrettet ny industri på Vestlandet. 
 
Bare i Møre og Romsdal skal det ut årlig ca. 1 millioner kubikkmeter skogsråvare av gran i 
årene framover. Sogn og Fjordane kommer noe etter i tid. Sogn og Fjordane har anslått årlig 
volum på ca 250 000 til 300 000 m3 fram til 2020, deretter en dobling. 
 
Kulturgrana på Vestlandet eller Vestlandsgrana i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er 
en egen typeskog, som skiller seg klart fra Trøndergrana og Østlandsgrana. Vestlandsgrana 
er noe sterkere, har jevnere årringmønster og vedbilde, har større dimensjoner med frisk 
kvist, mindre kvistdiameter, dobbelt kvistkransavstand, større tømmerlengde og omtrent 
ingen kvaelommer og rotråte. Den oppnår bedre kvaliteter enn typeskogen Østlandsgrana 
og Trøndergrana på litt over halve omløpstiden og produserer omtrent det dobbelte pr daa. 
 

 
 
Typisk skogbilde med bestandsstruktur sett fra lufta ved innflyging til Ørsta 
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Utdrag fra rapporten «Råvareanalyse av gran i Møre og Romsdal og Sogn og 
Fjordane», som viser prinsippet for scanning av råvare i røntgenramme. 
 
 

 
 
Microtec TomoLog måleramme 

 

 
 

Eksempel på scannet tømmerstokk  
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Vedlegg. 

Klipp fra div rapporter om kystskogbruke. Sammensatt av Ola Øyen, Silvinova 

AS. 23.02.14 

 

Oppsummering av rapportene iht behov som Averøya BioCluster har: 

 

1. Modell for infrastruktur i Kystskogbruket. Ferdig 2015. Kan ikke vente 

på resultatet 

2. Rapport Skogressurser ved SOL sier mye om volumer, arealfordeling 

mht hogstklasser og terrengfordeling. Ingen ting om verdikjeder og 

tilgang til volumene. Bekrefter volumanslaget i råvareanalysen på 3 mill 

m3/år. Ingen ting om hvordan 

3. Landskogtakseringen for M&R sier noe om volum og tilvekst samt 

terrengtotaler, men ingen ting om adgang og tiltak for volumer 

4. SINTEF rapporten sier mye om infrastruktur vann/kaier, noe om 

forutsetninger for økonomi, men ingen ting om en helhetlig verdikjede og 

tiltak for å senke råvarekostnaden, øke rotnetto til skogeier og tiltak for 

en tilpasset verdikjede på Vestlandet. Rapporten konkluderer med 

behovet for det vi etterspør. 
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Infrastruktur i kystskogbruket – ferdig 2015 
 

I henhold til SINTEF rapport A20874 utgjør stående kubikkmasse i kystskogbruket 

mer enn 200 millioner kubikkmeter, og en tilvekst på mer enn7 millioner 

kubikkmeter. Potensialet for avvirkning er meget stort, og det er økende siden 

avvirkningen er beskjeden i forhold til tilveksten. Grana har særdeles høy tilvekst på 

de beste arealene, stående volum pr. dekar øker raskt, og det kan bli store 

økonomiske tap hvis ikke avvirkningen skjer i tide. Det er også en politisk 

målsetning at tømmeravvirkningen skal øke framover, og mye av dette må komme 

fra kystskogbruket 

 

Det vil bli utviklet en matematisk optimeringsmodell for å se på den økonomisk mest 

lønnsomme utbyggingen av infrastruktur i kystfylkene. Modellen vil inkludere 

investeringer knyttet til skogsveger, tømmerterminaler og utbedringer i offentlig 

veg(flaskehalser). Behovet for investeringer vil kunne differensieres i både i tid og 

geografi, slik at investeringer gjøres i takt med behovet for uttak av hogstmodenskog. 

For tømmerterminaler vil man ta utgangspunkt i de lokasjonene som fremkom i det 

forrige arbeidet på tømmerkaier, men gjøre nærmere vurderinger på når i tid man bør 

investere i de uliketerminalene. 
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Rapport Skogressursene langs kysten SOL 
 

Ikke taubaneflate. Helning < 34 % Terrengklasse 1 – hogstmaskin og lastetraktor 

Ikke taubaneflate. Helning >/= 34 % Terrengklasse 2 – hogstmaskin, gravemask, 

lastetraktor 

Taubaneflate    Terrengklasse 3 – kabelkran og lastetraktor 

 
Tabell 4. Produktivt skogareal (1000 
daa) i ulike fylker og regioner langs 
kysten, fordelt på hogstklasser.  

 

Areal i ulike hogsklasser  Prosentvis fordeling  

            I           II          III          IV           V          I       II       III      IV     V  

Rogal
and  

1 533  81  141  327  342  642  5  9  21  22  42  

Horda
land  

2 765  156  329  575  755  950  6  12  21  27  34  

Sogn 
og 
Fjord
ane  

2 517  126  193  487  613  1098  5  8  19  24  44  

Møre 
og 
Roms
dal  

3 012  63  419  627  750  1153  2  14  21  25  38  

Sør-
Trønd
elag  

4 104  74  786  560  915  1769  2  19  14  22  43  

Nord-
Trønd
elag  

6 439  118  1585  1266  903  2566  2  25  20  14  40  

Nordl
and  

6 360  183  961  1014  1429  2774  3  15  16  22  44  

Troms  4 150  94  560  437  1003  2055  2  14  11  24  50  
Vestl
andet  

9826  426  1081  2016  2460  3843  4  11  21  25  39  

Trønd
elag  

10542  192  2371  1826  1818  4335  2  22  17  17  41  

Nord-
Norge  

10510  277  1521  1451  2432  4829  3  14  14  23  46  

Kyste
n  

30 
878  

895  4973  5293  6710  13007  3  16  17  22  42  

 

Produktivt areal i Hordaland, S&F og M&R er 6034 000 daa eller 603400 ha. 

Av dette er 64 % i hkl 4 og 5. Relateres dette til Skogråvareanalysen tilsier dette 

at 386174 ha er eller vil bli hogstmoden innen 5 år. Dette betyr at det er 

tilgjengelig i disse fylkene ca 24 mill m3 uten bark eller 27 mill m3 med bark, 

dvs 3 mill m3 bark. Dette er et spørsmål om å skape marked, økonomi og en 

tilpasset virkeslogistikk. 

 

Det stående volum i kystfylkene er beregnet til 239 mill. m3, fordelt med 102, 85 og 

52 mill. m3 på henholdsvis Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge (Tabell 5). 

Volumet i hkl. V utgjør om lag halvparten av totalt volum - 121 mill. m3. Andelen av 

volumet som står i hkl. V er noe høyere i Trøndelag (59 %) enn i Nord-Norge (51 %) 

og på Vestlandet (43 %). Den hogstmodne skogen domineres av lauvtrær i Nord-

Norge (76 % av volumet i hkl. V), mens gran dominerer i Trøndelag (65 %). På 

Vestlandet utgjør furu og lauv omtrent like store andeler, med 47 og 43 %. 

Granskogen utgjør her 10 % av volumet i hkl. V, men granas andel er langt høyere i 
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hkl. IV (47 %) og i hkl I-III (50 %). I Nord-Norge er volumandelen gran i hkl. V, IV 

og I-III på 19, 24 og 56 % i sortert rekkefølge. 

 

Tilvekst Vestlandet er 3,5 mill m3 /år. Gran 840 000 m3 i hkl 4 og 5. Furu 

510 000 m3 og lauv 690 000 m3. 

 

Terrengklasse 1 med drift med hjulgående utstyr vil være mulig. Andelen i denne 

klassen er lavest på Vestlandet (46 %). Andelen i Terrengklasse 3 (taubaneareal) er 

30 % på Vestlandet. Terrengklasse 2, dvs. arealer med bratt terreng (≥34 % helling) 

er 25 % på Vestlandet. Felles for alle regionene langs kysten er at det driftsmessig 

enkleste terrenget utgjør en klart mindre andel av arealet i hkl. V enn i de lavere 

hogstklassene.  

 

Tabellen under viser andel (%) av produktivt skogareal fordelt på terrengklasser. 

Fylke Hkl 4. %-vis fordeling Hkl 5. %-vis fordeling 

 Kl 1 Kl 2 Kl 3 Kl 1 Kl 2 Kl 3 

Hordaland 39 32 29 34 28 38 

S&F 30 28 42 29 28 43 

M&R 62 20 18 40 22 38 

 

Tabellen betyr at M&R har 28 % av terrenget for hkl 4 og 5 i taubaneklasse, 

S&F 43 % og Hordaland 34 %. Dvs at det er mulig med kombinering av 

hogstmaskin og helstammer å ta ut mellom 72 og 57 % av arealet. 

 

Tabellen under viser andel (%) av produktivt skogareal fordelt på ulik driftsveilengde 

(<1 km, 1-2 km og >2 km).  

 

Fylke Hkl 4. %-vis fordeling   Hkl 5. %-vis fordeling 

 < 1 km 1-2 km > 2 km < 1 km 1-2 km > 2 km 

Hordaland 74 16 10 63 18 19 

S&F 80 12 8 63 21 17 

M&R 84 13 4 74 18 7 

 

Totalt stående volum for gran, furu og lauvtrær i hkl. IV og V, gruppert etter 

terrengklasse og drifstveilengde (<1 km, 1-2 km og >2 km). For hele kysten sett 

under ett er noe over to tredjedeler av volumet i disse hogstklassene (70 %) 

tilgjengelig innenfor en driftsveilengde på opptil 1 km, mens ca 11 % har 

driftsveilengde over 2 km. Vestlandet har høyest volumandel med kort 

driftsveilengde (<1 km = 77 %). Volum med mer enn 2 km fra velteplass  andel for 

Vestlandet er 7 %. 

 

For Vestlandets del finner vi 39 % av volumet I hkl. IV og V i Terrengklasse 1. 

Volumet i bratt terreng er noenlunde likt fordelt mellom Terrengklasse 2 og 3  på 

Vestlandet 28 og 34 %. Alle regionene har også betydelige andeler av det ”veinære” 

volumet i terreng med krevende driftsforhold. Dette er mest utpreget på Vestlandet, 

der 63 % av volumet som er lokalisert under 1 km fra velteplass finnes i 

Terrengklasse 2 og 3.  
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Fullt areal uten fratrekk for rotnetto: 

 

I denne prognosen er ikke noe areal fratrukket (alternativ 1) med unntak av 

skogarealer som i dag anvendes til andre formål enn skogbruk. Det fremgår at 

balansekvantumet for kysten samlet er på 6,5 mill. m3 per år, mens det langsiktige 

produksjonsnivået er på 5,7 mill. m3 per år (Figur 17).  

 

Vestlandet har de største reservene av skog som kan hogges med et 

balansekvantum på 2,8 mill. m3 per år, mens Trøndelag og Nord-Norge har 

henholdsvis 2,4 og 1,2 mill. m3 per år.  

 

I første tiårsperiode består det samlede kvantumet av 43 % gran, 36 % furu og 21 % 

lauv. Det er 48 % skurtømmer og 52 % massevirke, mens 87 % utgjøres av 

hovedhogst og 13 % av tynninger. For de påfølgende tiårsperiodene vil andelen gran 

og lauv øke, mens furuandelen avtar. 

 

1. Rapport Statistikk over skogforhold og -ressurser i Møre og 

Romsdal. Landsskogtakseringen 2000-2004 
 

Over 30 % av skogarealet er gammelskog i hogstklasse 5. Største delen av dette 

arealet finnes på middels bonitet. Hoveddelen av arealet på de høye bonitetene er 

dekket av skog i hogstklasse 3. 

Alle markslag, trær større enn 5cm i brysthøyde 

Volum med bark 28,7 mill m3 

Volum uten bark 24,5 mill m3 

Årlig tilvekst uten bark 1 mill m3 

 

Arealer ihht vinsjlengder i hkl 4 og 5 

 60 % uten vinsj 

 15 % opp til 100m 

 22 % fra 100m tom 500m 

 

Stående m3 for alle boniteter og treslag er 19 mill m3. (dette er nok korrigert for 

råvareanalysen nærmere 30 mill m3) 
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Rapport Transport av skogsvirke i kyststrøk. SINTEF 
 

Kystfylkene avvirker per i dag cirka 30 % av balansekvantumet, mens tilsvarende i 

innlandet er cirka 75 %. En av grunnene til den lavere avvirkningsandelen er bratt og 

vanskelig terreng i kystfylkene. Dette betyr ikke at arealene ikke er tilgjengelige for 

skogsdrift, men at det er et behov for delvis å ta i bruk andre drifts- og 

transportmetoder enn i flatere terreng. [Kystskogbruket 2008, Nord-Trøndelag 

fylkeskommune 2010] 

 

Med bakgrunn i det store næringspotensialet som ligger i kystskogbruket kom 

kystfylkene med kystskogmeldinga i januar 2008. Melding om kystskogbruket har to 

hovedbudskap. Den påpeker det store potensialet for økt verdiskaping, og den viser 

til skogens betydning i klimasammenheng. Meldinga har som overordnet målsetting 

at verdiskapingen i skognæringen i kystskogbruket skal fordobles innen 2020. 

Meldinga om Kystskogbruket prioriterer infrastrukturen i skogbruket langs kysten. 

 

Noe kan nås ved tradisjonell skogsdrift ned til sjø ved hjelp av lastebiler, men for 

å muliggjøre økt bruk av sjøen og skipstransport må det også satses sterkere på 

infrastruktur knyttet til overgangen mellom land og sjø. Et godt alternativ er å frakte 

tømmer med taubaner direkte ned til sjø, og deretter over på mobile kaifronter, i 

betydningen lektere. 

 

Tettheten i virke varierer med blant annet tresort og fuktighet. Det ble tatt 

utgangspunkt i følgende omtrentlige tall for skurtømmer og massevirke. [Moen]: 

Skurtømmer: Furu: 850 – 950 kg/m3 Gran: 750 – 850 kg/m3 

Massevirke: 650 – 900 kg/m3 

 

Det kompliserer modellen ved å bruke tre produkter, basert på vekt. Derfor benyttes 

et produkt; tømmer med råvekt 800 kg/m3. de har ikke med egenskapsvurderinger. 

 

Tidskostnader tømmerbil: 450 NOK/time 

 Avstandsrelaterte kostnader: 9 NOK/km (med henger) og 7,5 NOK/km (uten 

henger) 

 

Transportøkonomisk institutt [Hovi et al., TØI 2008] rapporterer om en 

gjennomsnittlig fraktkostnad på cirka 70 kr/tonn for tømmertransport på lastebil. 

Som resultatene i kapittel 4 og 5 vil vise stemmer kostnadene basert på vår 

kostnadsberegning svært godt overens med dette gjennomsnittstallet. Det er videre 

antatt en lastetid på henholdsvis 30 og 20 minutter for lastebil med og uten henger, 

og en lossetid på henholdsvis 20 og 10 minutter (Basert på [Gulli]). Kostnader 

knyttet il måling på kai er satt til henholdsvis 80 og 50 kroner per lastebillass for bil 

med og uten henger. Det antas at det kun lastes og losses en gang per lastebiltur. 
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Hvor mye tømmer skipene får lastet ombord per time varierer mellom 150 

og 300 m3, og er først og fremst avhengig av antall kraner ombord på skipene. 

Oppsummert har vi samlet inn følgende kostnadstall for drift av skipstransporten, 

som danner grunnlag for tallene i tabellen over: 

 Kostnadene knyttet til drivstoff-forbruk. Under seiling varierer disse mellom 150 

og 600 liter/time, 

og det antas en kostnad på 4 kr/l i basis-scenarioet. Ved kai antas det at skipene 

bruker 60 l/time. 

 Kostnader knyttet til tidsforbruk, inklusiv avgifter, lønn, kapitalkostnader, 

reparasjoner varierer mellom 1250 og 2900 kr/time. 

 I tillegg kommer anløpskostnader, som varierer fra kai til kai. Disse er tatt med 

under 

anleggskostnader i denne modellen. For en sjøreise, hvor tømmerskipet er innom 

flere kaier, kan beløpet typisk ligge på totalt 15 000 kr, men variere mellom 5000 og 

30 000. 
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Det kan også legges inn mulighet for å benytte lekter til å ta ut skogen i en 

kommune. I så tilfelle må det oppgis hvor mye av kommunens skog som er mulig å 

ta ut med lekter. Det er lagt inn følgende kapasitets- og kostnadstall for lektere i 

denne modellen. Tallene er hovedsakelig basert på intervju med Skåtevik 

[Skåtevik]. 

 Investeringskostnad: 2 500 000 kr 

 Fast driftskostnad: 100 000 kr/år 

 Kapasitet på lekter: 2 000 m3 

 Årlig kapasitet: 10 000 m3 

 Lastetidsfaktor, sammenlignet med vanlig kaianlegg: 0,9. 
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Figur 18: Lokalisering av utskipingskaier for S1 – SSB 2006-2010 og fri 

lokalisering 

 

Basis scenariet: 

(Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, enkelte kommuner i 

Nordland), og som bruker SAT-SKOG-data for øvrige kommuner. Totalt 

avvirkningsvolum for perioden 2015 – 2020 er 1 969 220 m3/år. I dette scenarioet 

foreslår modellen å etablere 35 utskipingskaier 

 

Tømmerbil med henger: 39m3. Tømmerbil uten henger: 12 m3. 90 % med bil og 

henger. Snittpris transport 61,- pr m3 eller 76,- pr våt tonn 
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Figur 24: Kartpresentasjon over alle relasjonene i basis-scenarioet for Sogn og 

Fjordane og Møre og Romsdal. 

 

I dette scenarioet er det sett på effekten av muligheten for å benytte lektere, det vil si 

flytende og flyttbare kaianlegg. Det vil kun fungere slik at to lektere er koblet 

sammen, der den ene vil fungere som en arbeidsplattform, den andre som lagerplass 

for lossing direkte til skip. Utstyret inkluderer forøvrig taubane med kranutstyr, 

kvistemaskin og slepebåt. Dette vil kunne være en stor fordel i veiløse områder langs 

kysten med ulendt terreng. 


