
Hvordan få mest mulig for tømmeret ditt?   24.11.2013 

Du bestemmer selv når tømmeret skal hogges og kan derfor påvirke både verdien av tømmeret og 
kostnadene med å få det fram. Økt netto er vel interessant? 

 

Det som blir skrevet her gjelder granskog som skal avvirkes med hogstmaskin og lassbærer. 

 

Ved økende alder får du i både pose og sekk. En skogteig med store tre har flere kubikkmeter 
tømmer og større andel verdifullt skurtømmer, mao betydelig større verdi. 

Kostnaden ved å hogge en kubikkmeter tømmer går også ned når trestørrelsen øker. For ei 
hogstmaskin er et tre et tre, tilnærma lik tid pr. tre uansett trestørrelse (innafor visse grenser). 

 

Eksempel: 50 år gammelt granfelt ved bra vekstforhold (G20). 100 trær pr. dekar. 

Gjennomsnittstreet er 250 liter, dvs. 4 trær pr. m 3. Treet er da ca. 20 m høgt og diameteren 1,3 m 
opp fra bakken er ca. 17 cm. Terrengtransport er 500 meter. 

Alt.: Vente  i 10 år eller 20 år. Tall pr dekar. Dagens priser for medlemmer i Allskog. 

Produksjon etter Tveite, Braastad og Øyen. Kostnader etter Skog og Landskap. 

For kalkulator se: skogoglandskap.no 

50 år  60 år  70 år 

Volum – salgbart m3     25  36  50 

Diameter 1,3 m over bakken    17  20  23 

Volum pr. tre - liter     250  360  500 

Tre pr. m3      4,0  2,8  2 

Fordeling skurtømmer/massevirke   40/60  60/40  75/25 

Verdi pr. m3 – kr.      280  300  315 

Hogst/kjøring/fortj. entreprenør/omsetn. Kr/m3 151  132  118 

Netto pr. dekar – til nyplanting og forbruk  3225  6048  9850 

 

Vente enda lenger? 

Fortsatt tilvekst og verdiøkning – men risiko øker: Priser og stormfelling. 

 

Andre tiltak som kan redusere kostnader: 

Planlegg det som skal gjøres i god tid, gjerne år i forveien. 

Sørg for lunneplass som er grei for både lassbærer og tømmerbil.  

Samarbeid med naboer, større hogstkvantum i området gir grunnlag for å forhandle fram lavere pris 
fra entreprenør, lavere kostnad for felles lunneplass og vei. 

 

Noen har også tømmer som holder på å bli for gammelt og stort – gjør det om til penger. 

 

For råd om lønnsomme forberedelser: Skogbrukssjef Rune Horvli, Rauma kommune. 

 

Knut Edv. Grøtta, leder Rauma skogeierlag 


