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Forord 

Dette prosjektet er gjennomført av NORSKOG i nært samarbeid med NIBIO.  

 

Prosjektet kom i gang som følge av endringer i avsetningsforholdene for massevirke i Norge, fall i 

massevirkeprisen. I denne tiden med utsikter til mulige avsetningsbegrensninger for massevirke fra 

skogbruk og celluloseflis fra trelastindustrien, ble det reist spørsmål om vi tok ut for mye småvirke fra 

skogen, mer enn hva som kunne leveres med lønnsomhet. I tillegg til det markedsmessige utgangpunkt, har 

vi også gjennom analyser av data som samles av hogstmaskinene fått bedre muligheter enn tidligere til å 

identifisere tidsforbruket til de ulike operasjonene til hogstmaskinene, og gjennom dette beregne tilhørende 

kostnader. I prosjektet er det sett på hva som er minste drivbare dimensjon i 2 ulike situasjoner: 

 

 Hva er det minste treet det er lønnsomt å hogge? 

 Hvor langt opp på stammen er det lønnsomt å kviste og kappe ut stokker for leveranse? 

 

Det var den opprinnelige prosjektsøknad lagt opp til en mulig feltstudie, med konkret oppfølging av 

forsøksdrifter. I samsvar med bevilgningsvedtak, er behovet for slike feltstudier vurdert, etter at det først var 

gjennomført mer teoretiske analyser basert på tilgjengelig datamateriale innsamlet fra konkrete hogster. 

Basert på de oppnådde resultater fra analysene, ble det besluttet å ikke gjennomfør egne forsøksdrifter. 

Konklusjonene ble antatt å være såpass klare at forsøksdrifter ikke ville bidra til ytterligere avklaring. 

 

Prosjektet er finansiert av Skogtiltaksfondet og Skogbrukets Utviklingsfond. I tillegg er deler av arbeidet 

finansiert med egeninnsats fra partene. På vegne av prosjektgruppen takker vi for den støtte som er vist ved 

å delta i finansieringen av prosjektet. 

 

Oslo 22. mai 2016. 

For prosjektgruppen 

Erling Bergsaker 
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1 Innledning 

Dette prosjektet tar utgangspunkt i de store endringene som fant sted i det norske tømmermarkedet 

noen år tilbake. Det var knyttet mye bekymring til frafallet av store kjøpere av massevirke, for 

eksempel Sødra Cell Tofte. Et forslag til tiltak er å kappe grovere topp, altså opparbeide mindre av 

treet og legge igjen mer av det i skogen. Dette vil både direkte og indirekte påvirke lønnsomheten i 

primærskogbruket, ved å bedre lønnsomheten i avvirkning og tilhørende operasjoner direkte og ved 

å redusere mengden massevirke slik at det oppnås bedre balansere mellom tilbud og etterspørsel i 

markedet for massevirke. 

Samtidig som mindre massevirke sikrer avsetning for det gjenværende massevirket og bidrar til å 

redusere faren for ytterligere prisfall, vil redusert mengde massevirke i markedet bedre avsetningen 

for industriflis fra sagbrukene. Industriflis til treforedling er et viktig biprodukt fra sagbrukene. God 

balanse i massevirkemarkedet, inklusive industriflis, er viktig for sagbrukenes lønnsomhet og 

betalingsevne, som igjen er helt avgjørende for økonomien i primærskogbruket.   

Prosjektets uttalte hovedmål er å «Bidra til bedre lønnsomhet i norsk skognæring gjennom tilpasning 

av uttak og opparbeiding av den enkelte stamme, til de dimensjoner som gir lønnsomhet».  Prosjekt-

søknaden la opp til to delmål: 

- Teoretisk analysere produksjons- og kostnadsdata fra hogstmaskiner med formål å 

identifisere optimal toppkappingsdiameter, med gitte virkespriser.   

- Forutsatt at de teoretiske analyser viser at dette kan være en interessant vei å gå, blir dette 

videre fulgt opp gjennom: 

o Utprøving av resultat for konkrete drifter i felt.  

o Gjennomføring av følsomhetsanalyse for beregnet optimal toppkapping, avhengig av 

ulike nivå for driftskostnader og virkespriser.  

o Gjennomføring av makroøkonomiske beregninger av effekter for virkesmarked av 

eventuelle endringer i praksis for toppkapping. 

o Formulering av anbefalinger for skogeier og tømmerkjøpende industri 

Denne rapporten omhandler det første delmålet. På bakgrunn av resultatene i del 1 av prosjektet har 

vi valgt å ikke gjennomføre del 2.  

Arbeidspakke 1 skal ifølge søknaden gi en «Teoretisk analysere produksjons- og kostnadsdata fra 

hogstmaskiner med formål å identifisere optimal toppkappingsdiameter, med gitte virkespriser». Det 

er lagt opp til å analysere 3 scenarier i forhold til biomasse i toppen: (i) status quo, (ii) la større topp 

ligge igjen i skogen, og (iii) utkjøring og flishogging av toppene.  

Det er flere spørsmål som er relevante for å undersøke prosjektets delmål 1.   

1) Hvor går grensen dimensjonsmessig for massevirke, evt. energivirke?  

2) Er noen trær så små at de ikke skal felles? 

3) Hvordan påvirker opparbeiding, sortiment og pris for energivirke økonomien i driften? 

Svaret på disse spørsmålene avhenger av kostnadene ved avvirkning (felling, aptering, kjøring og 

sortering), tømmerpriser og kvalitetskrav til forskjellige sortimenter. Det er særlig kravene til kvalitet 

og prisene på sortimentene massevirke og energivirke som er avgjørende. Sortiments/kvalitets-krav 
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til og pris på skurtømmer er også relevant siden det definerer den maksimale mengde masse- og 

energivirke man får ut av tre (gitt at skurtømmerprisen er høyere enn massevirkeprisen).  

I denne rapporten vil vi forsøke å analysere disse problemstillingene ved å analysere data for 

tidsforbruk fra hogstmaskiner for vurdere produktivitet for ulike stokkdimensjoner, simulere aptering 

for å vise ulike sortimentsutfall i forhold til valg av diameter for toppkapp, samt estimere 

produksjonsomkostningene med tilhørende driftsnetto for ulike sortimenter. 

Kapittel 2 gir en presentasjon av datamaterialet vi bruker i de forskjellige analysene, mens kapittel 3, 

4 og 5 presenterer resultater fra analysene. I kapittel 6 gjør vi en samlet vurdering av resultatene.  
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2 Data 

2.1 Tidsforbruk  

Vi har tilgang til data fra et utvalg drifter gjennomført med Ponsse-maskiner. Programvaren Ponsse benytter 

i sine maskiner registrerer tidspunkt for alle kapp som gjennomføres på en stamme. Det gjør det mulig å 

beregne tidsforbruk for hvert enkelt tre og hver enkelt stokk.  

 

Totalt utgjør datamaterialet for beregning av tidsbruk 496 stammer som ble til 1 697 stokker. 

Gjennomsnittlig diameter i brysthøyde for trærne er 24.5 cm. Gjennomsnittlig stokklengde er 486 cm og 

gjennomsnittlig diameter i topp på stokkene er 15.8 cm. Figur 1 og Figur 2 viser fordeling av diameter og 

høyde/lengde for henholdsvis stammer og stokker.  

 

Diameterfordelingen (Figur 1, venstre panel) for stammer er relativt normal med hovedvekt av trær mellom 

10 og 40 cm. For høydefordelingen (Figur 1, høyre panel) er det tre markerte tyngdepunkter, hhv 5, 10 og 

15 meter.  Dette kan komme av sjiktning, forskjellige bestand eller bestand med forskjellig bonitet og alder. 

Vi har ikke undersøkt type skog i mer detalj. 

 
Figur 1. Fordeling av diameter (venstre panel) og høyde (høyre panel) for stammer brukt i tidsstudiene.  

N=496.  

 

For stokkene (Figur 2) er det samme mønster, men med stoppunkt i nederkant ved 5 cm siden dette er 

minste dimensjon i prislistene brukt ved hogst. Stoppunktet på 5 cm gir en liten opphopning av stokker i 

den enden av fordelingen.  Materialet har overvekt av lange stokker, og det er relativt få stokker ned mot 

minste tillatte lengde (på 3 meter). For stokkene er det også opphopning på bestemte lengder. 

Opphopningen er bestemt av prislistene og sortimentskravene. I dette materialet ser det ut til å være relativt 

stor andel lange stokker, uten at vi har grunnlag for mene noe om hva som er normal fordeling av stokker 

på lengde. Omtrent halvparten av stokkene er massevirke.    



 

5 

2015 - 1 

 
Figur 2. Fordeling av diameter (i topp, venstre panel) og lengde (høyre panel) for stokker brukt i 

tidsstudiene.  N=1697.  

 

Tabell 1 og Tabell 2 samt Figur 3 viser fordeling av tidsforbruk for trær. I tidsstempelet inngår tid mellom 

trær slik at tiden overdrives noe for en del trær. Dette fremkommer for eksempel ved maksverdiene i 

tabellene. Siden trær mellom 10 og 20 cm utgjør hoveddelen av materialet, er dette spesielt tydelig for disse 

diameterklassene.  

 

Tabell 1. Deskriptiv statistikk for tidsforbruk for trær. Tallet for diameterklassen angir øvre grense for 

diameter i klassen. 

Dia.kl. Antall Min Max Total tid Median 

Gjennom-

snitt 

Konf. 

intervall 95% 

10 8 16 37 205 25.0 25.6 6  

15 -  18 3 824  5 492  26.0 109.8 153 

20 84  18  6 142  9 116  30.5 108.5 145  

25 130  19  475  6 587  39.5 50.7 9  

30 109   19  300  6 188  44.0 56.8 8  

35 63   29  334  4 320  54.0 68.6 14  

100 51   32  235  3 741  65.0 73.4 10  

 
Tabell 2. Persentiler for tidsforbruk for trær. Tallet for diameterklassen angir øvre grense for diameter i 

klassen. 

Dia.kl. N Unike 

Gjennom-

snitt 

Persentiler 

0.05 0.1 0.25 0.5 0.75 0.9 0.95 

10 8 7 25.6        

15 50 25 109.8 18 20 22 26 36 56 90 

20 84 37 108.5 21 22 26 31 42 57 69 

25 130 48 50.7 26 29 33 40 51 64 87 

30 109 49 56.8 31 34 38 44 60 78 113 

35 63 38 68.6 38 41 48 54 66 92 150 

100 51 36 73.4 42 46 51 65 79 105 147 
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Figur 3. Fordeling av tidsforbruk for trær avhengig av diatemerklasse. Tall for dkl angir øvre grense i 

diameterintervallet. Diagrammet (x-aksen) er begrenset på 180 sekunder. 

 

Tidsforbruket for stokker er antydet i Figur 4, som viser fordeling av tidsforbruk for stokker med forskjellige 

plassering i stammen (stokk nummer 1, 2, 3 osv. nummerert fra bunn og oppover stammen). Det fremgår 

tydelig av figuren at rotstokker skiller seg fra andre stokker med hensyn til tidsforbruk. Grunnen til det er at 

det bare registreres tid for kapping av stokker, slik at tid for rotstokk beregnes som tid mellom toppkapp for 

siste stokk i forrige tre og kapping av rotstokken i neste tre. Dermed inngår både tid mellom trær til for 

eksempel flytting og tid til felling av treet i tidsforbruket som er registrert for rotstokken.  

 

Figur 5 viser fordeling av tidsforbruk for stokker utenom rotstokken. For stokker som ikke er rotstokk, er det 

liten forskjell på tidsforbruket. Mindre enn et halvt sekund skiller tidsforbruket for forskjellige stokker 

oppover stammen, med tidsforbruk på henholdsvis 6.6, 6.3 og 5.4 sekunder for stokk nummer 2, 3 og 4. 

Detaljer er vist i Tabell 3 og Tabell 4. Tidsstempelet er registrert i hele sekunder, slik at det i praksis ikke er 

mulig å skille stokk 2, 3 og 4 fra hverandre.  
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Figur 4 . Fordeling av tidsforbruk for stokker avhengig av stokkens plassering i stammen. 1=bunnstokk. 

Diagrammet (x-aksen) er begrenset på 75 sekunder.  

 
Figur 5. Fordeling av tidsforbruk for stokker avhengig av stokkens plassering i stammen eksklusiv 

bunnstokk. Diagrammet (x-aksen) er begrenset på 20 sekunder. 
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Tabell 3. Deskriptiv statistikk for tidsforbruk for forskjellige stokker oppover stammen.  

Stokk 

nr Antall Min Max 

Total 

tid Median 

Gjennom-

snitt 

Konf. 

intervall 

95% 

Standard- 

feil Varians Std.avv. 

1 637 16 474 29961 32 47.0 3.7 1.9 2268.0 47.6 

2 561 1 30 3675 6 6.6 0.3 0.1 10.7 3.3 

3 403 1 25 2526 6 6.3 0.3 0.1 8.1 2.8 

4 91 1 17 494 5 5.4 0.6 0.3 7.1 2.7 

5 1 5 5 5 5 5 NA NA NA NA 

 
 
Tabell 4. Persentiler for tidsforbruk for forskjellige stokker oppover stammen.  

Stokk 

nr N Unike 

Gjennom-

snitt 

Persentiler 

0.05 0.1 0.25 0.5 0.75 0.9 0.95 

1 637 107 47.03 20 21 24 32 49 78 120 

2 561 20 6.55 2 3 4 6 8 10 11 

3 403 18 6.27 2 2 4 6 8 10 10 

4 91 13 5.43 2 2 4 5 7 9 10 

 

 

2.2 Aptering 

Til aptering og simulering av optimal aptering har vi benyttet et materiale samlet inn fra hogstmaskin 

(oktober 2015). Data fra hogstmaskin mangler informasjon om toppen av treet. For å muliggjøre simulering 

av aptering av hele treet og ikke bare den delen av treet som faktisk ble aptert, er hele stammeprofilen 

simulert på bakgrunn av informasjonen hentet inn fra hogstmaskin. Simuleringen av hele stammens profil er 

gjort med TapeR-pakken i R (se https://cran.r-project.org/web/packages/TapeR/index.html).   

 

Materialet består av 6 788 stammer med samlet volum på omtrent 1500 kbm (under bark). Antall stokker er 

så vidt over 16 000. Gran er eneste treslag. Gjennomsnittlig diameter i brysthøyde for trærne er 19.4 cm 

(median 18.6 cm) og gjennomsnittlig trehøyde er 15.5 meter (median 15.2 m). Gjennomsnittlig 

stammelengde er 10.1 meter (median 9.8 m). Diameter- og høydefordeling i materialet er vist i Figur 6.  

 

https://cran.r-project.org/web/packages/TapeR/index.html
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Figur 6. Fordeling av diameter (brysthøyde, venstre panel) og trehøyde (høyre panel) for hele materialet. 

Forskjellig antall grupper i venstre og høyre panel.  

 

Diameter 

Materialet ble delt inn etter brysthøydediameter. Skurtømmer har minste diameter i topp på 13 cm. Det 

betyr at en slik stokk med normal avsmalning vil ha diameter på om lag 16 til 17 cm 3-4 meter nedover 

stokken. Vi velger derfor 17 cm som grense mellom første og andre diametergruppe. De neste grensene er 

valgt ut fra persentilene for hhv 75% og 95% av observasjonene, med diameter på henholdsvis 24 og 34 cm. 

Gruppene har dermed diameter > 17 cm, diameter  [17,24> cm, diameter  [24,34> cm og diameter > 34 

cm. Gruppene omtales nedenfor som diametergruppe 1 til 4. Fordeling av diameterobservasjonene er vist i 

Tabell 5 og deskriptiv statistikk for gruppene er vist i Tabell 6.  

 

Tabell 5. Informasjon om diameter i datamaterialet.  

 
Gjennom- 

snitt 

Percentiler 

0.05 0.1 0.25 0.5 0.75 0.9 0.95 

Diameter (cm) 19.35 9.5 10.5 13.2 18.6 23.7 29.5 33.39 

5 minste 3.8 4.5 4.6 4.7 4.8    

5 største 55.9 57.9 64.4 74.0 74.1    

 

Gjennomsnittlig størrelse for stokkene i gruppe 1 er 12.5 cm. Minimumsdiameter i denne gruppen er 3.8 cm, 

hvilket er definert av sortimentskravet. For gruppe 1 til 3 ligger gjennomsnittet omtrent i midten av 

intervallet. Gruppe 1 og 2 har relativt jevn fordeling, mens gruppe 3 og 4 har skjevere fordeling med 

overvekt av stokker i nedre del av intervallet. Se Figur 7 for fordelingskurver.  
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Tabell 6. Deskriptiv statistikk brysthøydediameter for diametergruppene.  

 
1: 

D > 17 

2: 

D  [17,24> 

3: 

D  [24,34> 

4: 

D > 34 

N 2,906 2,271 1,308 298 

Min 3.8 17.0 24.0 34.0 

Median 12.4 20.8 27.5 37.5 

Gjennomsnitt 12.5 20.6 27.8 39.1 

Maks 16.9 23.9 33.9 74.1 

Std.avvik 2.6 2.1 2.9 5.9 

 

 
Figur 7. Fordelingskurver for diametergruppene atskilt ved diameter 17, 24 og 34 cm. Forskjellig antall 

trær i hver gruppe, se Tabell 6.  

 

 

Avsmalning: Høyde/diameter-forhold 

Materialet ble også delt inn i grupper etter høyde/diameter-forholdet for hver stamme. Grenseverdier for 

gruppene ble satt til 0.8, 1.0 og 1.2 slik at det ble fire grupper, hhv. H/D < 0.8, H/D  [0.8, 1>, H/D   [1, 

1.2> og H/D ≥ 1.2. Disse omtales nedenfor som avsmalningsgruppe 1 til 4. Deskriptiv statistikk er gitt i 

Tabell 7.  

 

Figur 8 viser diameterfordeling for de fire avsmalningsgruppene. Det er tydelige forskjeller i 

diameterspredningen og størrelsen på trærne. Der en tendens til at større trær har lavere høyere høyde-

/diameter-forhold, altså økende avsmalning med diameter. Det samme er vist i Figur 9, der 

fordelingskurvene er lagt over hverandre. Det fremgår også av figurene at det er større spredning i 

størrelse/diameter for trær med stor avsmalning. Det er særlig gruppe 1 og 2 som skiller seg fra gruppe 3 

og 4.  
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Tabell 7. Deskriptiv statistikk diameter for avsmalningsgruppene 1 til 4.   

 
1:  

H/D < 0.8 

2:  

H/D  [0.8, 1>  

3:  

H/D  [1, 1.2> 

4:  

H/D ≥ 1.2 

N 2,946 2,519 1,117 201 

Min 9.7 7.1 5.1 3.8 

Median 23.4 17.2 12.1 10.8 

Gjennomsnitt 24.3 17.4 12.5 10.5 

Maks 74.1 32.1 24.0 18.3 

Std.avvik 7.6 5.2 3.3 2.2 

 
 

 

 
Figur 8. Diameterfordeling for de fire gruppene etter avsmalning. Gruppe 1 til 4 fra øverst til venstre mot 

nederst til høyre. Merk forskjellig skala på x- og y-aksen i hvert panel. 
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Figur 9. Fordelingskurver for grupper med forskjellig avsmalning (definert ved høyde/diameter-forhold). 

Gruppe 1 = H/D<0.8, gruppe 2 = H/D[0.8, 1>, gruppe 3 = H/D[1, 1.2> og gruppe 4 = H/D≥1.2.  

 

2.3 Tømmerpriser 

Alle simuleringer i OptApt er basert på et sett av tømmerpriser. For skurtømmer er det brukt en pristabell 

som i Figur 10. Den viser et typisk forløp for skurtømmerpriser, der forskjellige stokklengder stiger i verdi 

med økende diameter. Fra omtrent 30 cm diameter (i topp) er det ingen økning i verdien.  

 

I Norge har prisen på massevirke for 2013 og 2014 vært omtrent 220 kroner i gjennomsnitt 

(https://www.slf.dep.no/no/statistikk/skogbruk/tommeravvirkning). Vi velger derfor dette som 

utgangspunkt. Siden formålet med prosjektet er å undersøke konkurranseflaten mellom massevirke og 

energivirke, velger vi energivirkepriser på samme nivå. I simuleringene av aptering varierer prisen på 

energivirke fra noe under til noe over prisen på massevirke.   

 

https://www.slf.dep.no/no/statistikk/skogbruk/tommeravvirkning
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Figur 10. Prisforholdstabell for skurtømmer: Relativ verdi for tømmerdimensjoner representert ved linjer 

med relativ verdi for en lengde som funksjon av diameter.  

 

2.4 Andre forutsetninger 

For å beregne produksjon for systemet der deler av treet hogges til flis, er det nødvendig å gjøre 

forutsetninger om bestokning. Tabell 8 angir gjennomsnittlig bestokning i hogstklasse 5 for prøveflatene i 

Landsskogtakseringen.  

 

Tabell 8. Gjennomsnittlig bestokning (m3/ha ) for hogstklasse 5 a og b. Kilde: Landsskogtakseringen. 

Bonitet Hkl Va Hkl Vb Hkl V (a+b) 

6 110 42 75 

8 142 50 109 

11 175 55 149 

14 212 60 187 

17 235 59 212 

20 253 91 231 

23 302 79 281 

26 195 75 182 

Totalsum 180 52 144 
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3 Minstedimensjon: en kostnadsbetraktning 
Hvor små trær som skal felles avgjøres selvfølgelig av kjøpernes krav til virket. Samtidig lønner det seg 

opplagt ikke å felle trær som gir en stokk av minste dimensjon. Derfor er det relevant å vurdere kostnadene 

for å felle og transportere et tre av en gitt dimensjon opp mot verdien treet gir i salg. Det kan gjøres ved å 

ta utgangspunkt i tidsforbruket knyttet til å felle og opparbeide trær av forskjellige størrelser. Vi tar 

utgangspunkt i materialet beskrevet i avsnitt 2.1.  

 

Tiden mellom trær er lik for alle trær. Små trær gir mindre volum og fører således til lavere produksjon enn 

ved store trær. Dersom opparbeidingen av små trær er relativt rask, kan det oppveie noe for lavere 

produksjon på grunn av lavere volum.  

 

Tidsforbruket for et tre stiger naturlig nok med størrelsen fordi det blir flere stokker per tre. For de minste 

trærne, fra omtrent 12 cm i brysthøydediameter og nedover, er det normalt bare en stokk slik at antallet 

stokker ikke påvirker tidsforbruket. For disse trærne ser tidsforbruket ut til å ligge i størrelsesorden omkring 

30 sekunder (se Tabell 1 og Tabell 2). For alle trær med diameter mellom 15 og 20 cm er median tidsforbruk 

30 sekunder. Når diameteren øker videre øker tidsforbruket opp mot 60 sekunder for et tre. Det er store 

variasjoner siden økende antall stokker og variasjoner i kvistmengde og antall feil på stammen krever 

forskjellige mengde tid.   

 

Tidsforbruk på 30 sekunder/tre gir en produksjon på 120 trær i timer og med maskinkostnad på 1200 

kr/time blir kostnaden for å hogge et tre av mindre størrelse omtrent 10 kr/tre. Før vi kan sammenlikne med 

massevirkeprisen, må kostnader til terrengtransport trekkes fra. Vi har beregnet transportkostnad ved 

forskjellige transportlengder med NIBIOs kalkulator1 og følgende forutsetninger: Timepris 800 kr/t0-time, 

lass-størrelse 15 m3, kjørehastighet 2 km/t, skogtetthet 20 m3/daa, 4 sortiment og 20 % uproduktiv tid. 

Produktivitet og til hørende kostnad for kjøring blir da som i Tabell 9, som også viser gjenværende 

dekningsbidrag til felling og hva som er minster drivbare trestørrelse når tidsforbruket er som skissert over 

(30 sek/tre = 10 kr/tre). 

 

Tabell 9. Produktivitet, kostnad for transport, dekningsbidrag (DB) for hogst og minste drivverdige 

dimensjon for dette dekningsbidraget ved massevirkepris på hhv. 250, 220 og 190 kr/kbm, og 10 kr/tre i 

gjennomsnittlig kostnad for felling.  

Terreng

-transp. 

(m) 

Produk-

tivitet 

(kbm/time) 

Transport

-kostnad 

(kr/kbm) 

MV pris 250 kr/kbm MV pris 220 kr/kbm MV pris 190 kr/kbm 

DB hogst 

(kr/kbm) 

Min. tre-

volum (l) 

DB hogst 

(kr/kbm) 

Min. tre-

volum (l) 

DB hogst 

(kr/kbm) 

Min. tre-

volum (l) 

100 19 42 208 48 178 56 148 68 

200 17 48 202 50 172 58 142 70 

300 15 55 195 51 165 61 135 74 

400 13 61 189 53 159 63 129 78 

500 12 67 183 55 153 65 123 81 

600 11 74 176 57 146 68 116 86 

700 10 80 170 59 140 71 110 91 

800 9 87 163 61 133 75 103 97 

900 9 93 157 64 127 79 97 103 

1000 8 99 151 66 121 83 91 110 

 

Kombinasjoner av diameter og høyde som gir trestørrelser som i kolonne 5, 7 og 9 i Tabell 9, definerer 

grensen mellom positiv og negativ netto og således minste drivbare dimensjon. Tabell 10 viser noen 

                                                           
1 http://www.skogoglandskap.no/kalkulator/utkjoringskalkulator/utkjoringskalkulator/ny_utkjorings_kalkulator?calculator_mode=True  

http://www.skogoglandskap.no/kalkulator/utkjoringskalkulator/utkjoringskalkulator/ny_utkjorings_kalkulator?calculator_mode=True
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kombinasjoner av diameter og høyde med volum for trær, og således hvilke dimensjoner treet må ha for at 

det skal lønne seg å hogge. Disse overgangene er markert med hhv. rød (250 kr/kbm), grønn (220 kr/kbm) 

og blå (190 kr/kbm) bunnfarge.  

 

Tabell 10. Vestjordets (1967) tabell for volum enkelt-tre gran (dm3, u.b.). Diameter i cm og høyde i meter 

over stubben. Fargelagte celler markerer overgangen mellom negativ og positiv rotnetto ved 

massevirkepris på hhv. 250 kr/kbm (rød), 220 kr/kbm (grønn) og 190 kr/kbm (blå).  

 Høyde 

Dia. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

7 13 15 16 18 20 22 24 26 29 31 33           

8 16 18 21 23 26 29 31 34 37 40 42 45         

9 19 23 26 29 32 35 39 42 45 49 52 56 59       

10 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75     

11 28 33 37 42 47 51 56 61 66 71 75 80 85 90 95   

12 33 39 44 49 55 60 66 71 77 83 88 94 100 105 111 117 

13 39 45 51 57 64 70 76 83 89 96 102 109 116 122 129 136 

14 45 52 59 66 73 81 88 95 103 110 118 125 333 141 148 156 

15 51 59 67 76 84 92 100 109 117 726 134 142 151 160 169 178 

16 58 67 76 85 95 104 113 123 132 142 151 161 171 180 190 200 

17 65 75 85 96 106 116 127 137 148 158 169 179 191 201 212 223 

18 73 84 95 106 117 129 141 152 164 176 187 199 211 223 236 248 

19 81 93 105 118 130 143 156 169 182 195 208 221 234 248 261 275 

20   102 115 129 143 137 171 185 199 214 229 243 258 273 288 303 

21   110 125 141 156 172 188 203 219 235 251 267 284 300 316 332 

 

Samme type resonnementet kan gjøres for den siste stokken på et større tre. Her det i imidlertid andre 

vurderinger som må legges til grunn. Den siste stokken tar det normalt veldig lite tid å prosessere. Treet er 

allerede i maskinens aggregat og det er derfor ingen ekstra tid for den siste stokken. Dette står i kontrast til 

å skulle bestemme om et helt tre skal felles eller ikke. For den siste stokken er det i hovedsak marginalt 

tidsforbruk som avgjør forholdet mellom stokkens verdi og kostnad. I tillegg til tidsforbruk, vil den siste 

stokken dersom den endrer antall sortimenter medføre noe høyere kostnader ved uttransport. Straks et nytt 

sortiment er innført vil imidlertid dette bare medføre at det det er ønskelig å ha størst mulig volum i dette 

sortimentet også.  

 

Dersom nest siste stokk er ferdig aptert og arbeidsoperasjonen kun består av å kjøre aggregatet ut til 

minste salgbare dimensjon og kappe der, kan tidsforbruket for de minste stokkene være nede i noen få 

sekunder. Dersom det tar 3 sekunder, er kostnaden omtrent 1 kr. Da må en massevirkestokk ha volum på 

minst 8 liter for å forsvare både hogging og kjøring. Det tilsvarer en stokk med korteste tillatte lengde på 30 

dm og midtmålt diameter mellom 5 og 6 cm, eller toppdiameter ned mot omtrent 4 cm. Se Tabell 11 for 

volum for enkeltstokker.  
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Tabell 11. Stokkvolum for midtmålte stokker. V = π/4 · Dm
2 · L · 1/100. 

 Lengde (dm) 

D (cm) 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

5 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 

6 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 

7 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 

8 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 26 

9 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 

10 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 

11 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 

12 37 38 39 40 42 43 44 45 47 48 49 50 52 53 54 55 

13 43 44 46 47 49 50 52 53 54 56 57 59 60 62 63 64 

14 50 51 53 54 56 58 59 61 63 64 66 68 69 71 73 74 

15 57 58 60 62 64 66 68 70 72 74 75 77 79 81 83 85 

 

Dersom energivirke har 1 cm som minste diameter, må prisen være over massevirkeprisen for at det skal 

lønne seg å omfordele volum til dette sortimentet, siden volumet i en stokk med diameter fra 4 til 1 cm 

(under bark) bare er et par liter. Hvis for eksempel massevirke har pris 220 kr/m3 og energivirke er verd en 

krone mindre, må mervolumet for energivirke være omtrent 4.5 liter (220/219=1.00456).  
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4 Utfallssimulering 
Tømmerprisene og prisforholdstabellen avgjør apteringen og utfallet for den enkelte stammen. I toppen av 

treet vil det være reglene for dimensjoner på relevante sortimenter, masse- og energivirke, samt respektive 

priser som avgjør fordelingen.  

 

For å avgjøre hvordan endringer i priser, og da særlig det relative forholdet mellom prisen på forskjellige 

sortimenter, påvirker utfallet av apteringen har vi gjennomført apteringssimuleringer. I disse simuleringene 

har vi endret både kravene til og prisene på sortimentene.  

 

4.1 Effekt av krav til minste diameter 

Figur 11 viser endring i utfall ved økende minste diameter for massevirke. Så lenge pris og dimensjoner for 

skurtømmer opprettholdes vil det bli et skifte mellom massevirke og energivirke når minste diameter for 

massevirke øker. Volum med skurtømmer er utelatt siden det holder seg stabilt uavhengig av endringer i de 

andre sortimentene.  

 

 
Figur 11. Fordeling av tømmervolum på sortiment som funksjon av minstediameter for massevirke. 

Simulert i OptApt. 

 

Maksimum diameter for massevirke bestemmes av minste diametere for skurtømmer. Når minste diameter 

for massevirke når et visst nivå vil avstand/lengde mellom minste diameter for massevirke og minste 

diameter for skurtømmer bli mindre enn kravet til minste lengde for massevirke. Når dette skjer går alt 

tømmer som ikke er skurtømmer til energivirke.  

 

Samme forløp for fordeling mellom massevirke og energivirke får man når prisen på energivirke varieres. 

Figur 12 viser dette når prisen på energivirke går fra 100 til 250 kr/ m3. I beregningene er det brukt 

massevirkepris på 220 kr/m3.  
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Figur 12. Fordeling av tømmervolum på sortiment som funksjon av pris på energivirke. Simulert i OptApt.  

Minste diameter for energivirke er 1 cm i topp.  

 

Det er en jevn endring i fordelingen av massevirke og energivirke. Det blir mer energivirke enn massevirke 

når prisen på energivirke passerer omtrent 200 kr/kbm. På grunn av forskjellig minste diameter på 

massevirke og energivirke, hhv 5 og 1 cm i topp, vil det lønne seg å overføre noe massevirke til energivirke 

fordi det medfører at mer av treet kan utnyttes. De to sortimentene har samme krav til minste lengde, 

nemlig 30 dm.  Å flytte noe volum fra massevirke til energivirke utløser et større volum totalt på grunn av 

forskjellig krav til diameter i topp. Dette gjør at total verdi for begge sortimenter blir høyere for en blanding 

av energivirke og massevirke enn et rent massevirkevolum selv om massevirke har høyere verdi. Økningen i 

mengde energivirke er relativt jevn, men noe kraftigere når prisen på energvirke passerer 150 kr/kbm. For 

priser på energivirke over 200 kroner/kbm blir det mer energivirke enn massevirke.  

 

4.2 Trær gruppert etter diameter 

Figur 13 og Figur 14 viser fordeling av tømmervolumet på sortimenter for forskjellige diametergrupper og 

prisnivåer på energivirke, gruppert etter henholdsvis sortiment og diametergruppe. Minste diameter for 

energivirke er 1 cm. Figurene viser tydelig hvordan andelen med skurtømmer øker med diameter. Gruppen 

med minst diameter, under 17 cm, har naturligvis lite skurtømmer siden minste dimensjon for skurtømmer 

er 13 cm i topp. For den minste diametergruppen er dermed også relativt mer massevirke enn i de andre 

gruppene.  

 

Fordelingen av volum mellom massevirke og energivirke påvirkes tydelig av prisen. Det ser ikke ut til å være 

noen forskjell på effekten av pris på fordelingen mellom sortimentene for de forskjellige diametergruppene.  

 

Det er ikke gjort tilsvarende beregninger som i Figur 13 og Figur 14 for minste diameter 5 cm for 

energivirke, siden det i dette tilfellet er like sortimentskrav for energivirke og massevirke. Dermed vil det kun 

være pris som avgjør om det volumet som ikke er skurtømmer blir massevirke eller energivirke. Så lenge 

prisen på energivirke er lavere enn massevirke vil alt volum som ikke er skurtømmer bli til massevirke, mens 

dersom prisen på energivirke er høyere enn massevirke blir hele dette volumet energivirke.  
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Figur 13. Fordeling av massevirke og energivirke som funksjon av pris på energivirke for forskjellige 

diameterklasser og minste diameter i topp 1 cm for energivirke. Gruppert etter sortiment. 

 

 
Figur 14. Fordeling av massevirke og energivirke som funksjon av pris på energivirke for forskjellige 

diameterklasser og minste diameter i topp 1 cm for energivirke. Gruppert etter diametergruppe.  
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5 Kostnader for forskjellige driftssystemer 
Nurminen et al (Nurminen et al. 2006) skriver at Stem size, tree species and bucking affected the cutting, 

whereas timber density on the strip road, the average driving distance, load capacity, wood assortment and the 

bunching result of the harvester operator had an effect on the forest haulage performance.  

 

Det er altså nødvendig å gjøre en helhetlig analyse av et driftssystem for å vurdere det økonomiske 

resultatet av skogsdriften. Under presenterer vi resultater for forskjellige måter å ta biomasse til energi ut av 

skogen. Resultatene presenteres inndelt etter diameterklasser (som definert over).  

 

5.1 Modeller og kostnader 

For hogst og framkjøring bruker vi modellene til Eriksson og Lindroos (2014).  Modellene er basert på en 

stor mengde tømmer (> 20 millioner m3) og anses for å være robuste om ikke veldig presise.  

 

For beregning av tidsforbruk til hogst av energistokken (normalt siste stokk) har vi brukt gjennomsnittstall 

for ca. 1700 stokker hentet fra hogstmaskinen.   

 

For framkjøring brukes Eriksson og Lindroos (2014), modell iv (tabell 6,) da den tar høyde for både mengde 

pr arealenhet og antall sortiment:  

 

     sortiment antallLn121.0ujevnhethellingLn072.0volperhaLn113.0

 totalt)ngdeLn(hogstme06.0astkap.justerbarl042.0)apasitetlassbærerkengdedriftsveil(448.0

relse)Ln(trestør178.0eilengde)Ln(driftsv057.065.0Ln(Y) 2







 

(hvor Ln er den naturlige logaritmen og Y er prestasjonen målt i m3/ effektiv maskintime) 

 

Modellen for framkjøring av GROT er tatt fra Brunberg & Eliasson (2013). Modellen inneholder 2 ledd, et for 

terminaltid (lessing og lossing), og et for tidsforbruk under kjøring.   

 

Kjøretid T (G15 min/m3 fm), T = (2·A)/(H·L) (A= driftsveilengde, H= kjørehastighet i m/min, L= lasstørrelse i 

m3fm). Hastighet er videre bestemt av ujevnheter og helling (H = 75 - 8.2·Ujevn -1.4·Helling2).  I case-studiet 

er det bare brukt klasse 1 for både jevnhet og helling.  

 

Terminaltiden (lessing, kjøring under lastning, og lossing) beregnes som: 

 

T(G15 min/m3fm) = ((3.79·uttak i m3+65) · K1)/uttak), der K1 = 0.75.  

 

Prestasjon for hogging av GROT ved veien er satt til 25 m3fm i timen (tilpasset fra Picchi & Eliasson, 2015).  

 

Modellene for hogging av GROT i bestandet, med eller uten framkjøring er fra Talbot & Suadicani (2005). 

Modellene er forholdsvis omfattende og derfor ikke gjengitt her.  

 

I case-studiet antar vi en gjennomsnittlig driftsveilengde på 400 m og bestandsstørrelse på 3 ha.  GROT-

andel er 30% av stammemassen, og det antas at 70% av mengden hentes ut (Nurmi, 2007). 

 

Maskinkostnadene angis med en fast timepris per effektiv arbeidstime; hogstmaskin 1200 kr/time, lassbærer 

800 kr/time, flishogger (ved veien) 600 kr/time, flishogger (terrenggående) 1500 kr/time.  
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Følgende scenarier beskriver ulike sannsynlige måte for uttak av virke.  Det er især effekten av ulike 

utnyttelsesgrader av hhv. massevirke, energivirke og GROT som undersøkes.  

 

Scenario Beskrivelse 

A  Sagtømmer + Massevirke (uten energivirke eller GROT) 

B Sagtømmer, Massevirke, Energirundvirke; GROT samles og flishogges ved veien 

C Sagtømmer+ Massevirke; resten samles og flishogges ved veien   

D Sagtømmer+ Massevirke; resten flishogges i bestandet 

E Bare sagtømmer; resten samles og flishogges ved veien  

F Bare sagtømmer; resten flishogges i bestandet 

 

I scenario A er det bare hogst av rundvirke. De resterende scenariene inkluderer biomasse til energiformål, 

enten som energivirke, GROT eller i kombinasjon. Scenario B kan oppfattes som det mest omfattende, siden 

det inneholder tre sortiment for rundvirke og innsamling av GROT. For scenario C-F er det to eller ett 

sortiment rundvirke, mens all biomasse til energi samles og flishogges. Flishogging skjer i bestand eller på 

velte/oppsamlingsplass. Simuleringene er gjort for forskjellige diameterklasser i henhold til inndelingen i 

avsnitt 0. 

 

5.2 Simulering av kostnader 

Resultatene fra simulering av driftsnetto fra de forskjellige driftssystemene er vist i Figur 15. Driftsnetto vises 

for diameterklasse 1 (minste) til 3 (nest største) for alle systemene (A til F) og er fordelt på bidrag fra 

skurtømmer og masse-/energivirke.  

 

Kostnadene varierer langt mer for den minste diameterklassen enn for de to største diameterklassene. 

Uavhengig av driftssystem øker driftsnetto alltid med økende diameter. Årsaken er at andelen skurtømmer 

øker og dette gir langt større inntekt for omtrent samme kostnad, i tillegg til at produksjonen øker med 

økende diameter og gir lavere kostnad for samme volum. Når andelen skurtømmer øker med økende 

diameter fører dette også til at massevirke får relativt sett mindre betydning for kostnadene og dermed 

påvirker valg av driftssystem i synkende grad kostnadene. For driftssystemene ser det ut til at masse-

/energivirkets andel av driftsnetto synker når man går fra A til F. Det er noe variasjon i dette mønsteret, men 

for den minste diameterklassen er mønsteret meget tydelig.  
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Figur 15. Beregnet driftsnetto for forskjellige diameterklasser (1-3) i forskjellige driftssystemer (A-F), 

fordelt på bidrag fra henholdsvis masse-/energivirke (mørk grønn) og skurtømmer (lys grønn). 

 

Figur 16 viser det samme som Figur 15, men med separate paneler for hver diameterklasse. Dette 

underletter sammenlikning innen hver diameterklasse.  

 

Trærne i diameterklasse 1, som er de minste trærne med volum ~0.1 m3, gav 81% massevirke, 18% 

sagtømmer og ca. 1 % av volumet til energirundvirke.  Trestørrelsen tilsvarer bonitet 11, med ca. 175 m3/ha. 

Totalt ble det omtrent 37 m3/ha med GROT. Driftsnetto for scenario A til C er ikke så ulike – med maks på 

37.456 kr/ha (C) og minimum på 35.643 kr/ha (A).  Scenario E og F (massevirke går til energi) resulterer i 

mye lavere netto enn de andre systemene, især F, hvor massevirke og GROT hogges til flis i bestandet. 

System F gir bare halvparten av driftsnettoen i system A.  

 

Diameterklasse 2 inneholder trær med middelvolum på omtrent 0.25 m3 og bestokningen (212 m3/ha) 

tilsvarer bonitet 14. Det er omtrent 44.5 m3 GROT tilgjengelig. Siden sagtømmer utgjør ca. 90% av 

omsetningen i diameterklase 2 er metoden for utkjøring av massevirke, energivirke og GROT av mindre 

betydning for de totale kostnadene. Scenario C gir fortsatt best netto resultat (dvs GROT og energirundvirke 

framkjøres og hogges/flises ved vei/velteplass).  Differansen mellom scenario C og A er på 2.338 kr.  

 

I diameterklasse 3 er bestokning på 235 m3/ha, hvilket tilsvarer bonitet 17. Gjennomsnittstreet er på 0.5 m3 

og gir omtrent 5% massevirke, 92% sagtømmer og 3% energitre. I diameterklasse 3 er det størst forskjell i 

nettoverdi mellom scenario C og A på 2.664 kr, eller 2.7%. For de andre driftssystemene ligger differansen 

på rundt 1%.  Figur 16 viser hvordan andelen massevirke/flis er av mindre betydning både relativt sett og i 

absolutte verdier, og driftsmetode får dermed mindre betydning for økonomisk resultat i denne 

diameterklassen.   
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Figur 16. Driftsnetto (kr/ha) i diameterklasse 1 (<17 cm i brysthøyde, øverste panel), diameterklasse 2 (17-

24 cm i brysthøyde, i midten) og diameterklasse 3 (24-34 cm i brysthøyde, nederste panel) for forskjellige 

driftssystemer (A-F, definert over) med fordeling på bidrag fra skurtømmer (lys grønn del av søyle) og 

masse-/energi-virke (mørk grønn del av søyle). 
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6 Vurdering og konklusjoner 
Hvor lang tid det tar å felle et tre varierer i noen grad med treets størrelse, men det er i hovedsak 

terrengtransport og prisen på trevirke som avgjør hvor små trær det lønner seg å hogge. Fremstillingen i 

kapittelet 3 om minstedimensjon for hogst er en forenklet fremstilling av kostnadene knyttet til felling og 

terrengtransport av et tre, men det illustrerer sammenhengene og viser tydelig hvordan minste drivbare 

dimensjon øker med økende driftsveilengde og synkende pris på trevirket. En kombinasjon av lang 

driftsveilengde og lav pris på trevirket fører til at trærne må være relativt store for at det skal lønne seg å 

hogge dem. I datasettet vi har brukt for tidsforbruk er det 11.7 % av stammene under 100 liter og 4.4% 

under 50 liter. Dette er stammer som ikke bør hogges ved lang driftsvei og lav tømmerpris. 

 

Når et tre først er felt og stammen i aggregatet, er opparbeidingen av de siste stokkene så rask at det spiller 

liten rolle om krav til minste dimensjon er 4, 5 eller 10 cm. Det er således ikke et avgjørende argument for å 

la mer av treet bli i skogen, dvs kappe grovere topp. Det er heller slik at det hver stamme bør utnyttes i 

størst mulig grad til virke som gir størst mulig overskudd. Masse-/energivirke gir høyere netto enn GROT og 

dette bør derfor prioriteres.  

 

Samme krav til sortimentene massevirke og energivirke gjør at prisen er det eneste som differensierer dem. 

Dersom det er forskjellige krav til minste diameter vil normalt noe massevirke overføres til energivirke. Heller 

enn å la toppen være større, altså legge igjen mer av treet, viser utregningene at totalt salgsvolum øker. 

Dette henger sammen med konklusjonen over om at mest mulig av stammen skal drives når treet først er 

felt.  

 

Konvensjonell hogst med framkjøring av skurtømmer og massevirke på lassbærer etterfulgt av GROT 

(hogging ved veien) gir størst netto i alle diameterklasser. Flishogging i bestand (D+F) gir konsekvent 

dårligst uttelling – især når massevirke også hogges til flis (F).  

 

Beregningene av netto for forskjellige driftssystemer viser helt tydelig at det mest lønnsomme er å samle 

sammen GROT og flise dette ved vei/velteplass. Flising med bestandsgående utstyr gir langt lavere netto. 

Netto ved flising av GROT er imidlertid bare marginalt høyere enn når bare rundvirke hentes ut, slik at dette 

ikke er noe argument for å lage mer GROT ved å legge igjen mer av toppen.  

 

Avleggingsgrensen/toppdiameteren, altså grensen mellom massevirke/energitre og topp, har størst 

(absolutt og relativ) betydning i mindre trær eller der hvor andel skurtømmer er begrenset. Ved 

sluttavvirkning har det begrenset økonomisk interesse å hente ut GROT. Slik sett er det også uaktuelt å 

kappe grovere topp.  
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