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Sammendrag 
Eid, T. & Hoen, H.F. 2005. Strategi ved valg av foryngelsesmetode – noen forhold som 

påvirker lønnsomhet ved skjermstillingshogst. INA Fagrapport 5. 30 sider. [Policy for choice 

of regeneration method – some factors affecting profitability of shelter wood cutting].    

 

Hensikten med det foreliggende arbeidet har vært å kartlegge faktorer som påvirker 

lønnsomheten ved skjermstillingshogst med naturlig foryngelse i granbestand. Faktorene 

knyttet til avviklingen av det gamle bestandet ved skjermstillingshogster, både biologiske og 

økonomiske, er satt i fokus. Beregningene er gjort som følsomhetsanalyser med utgangspunkt 

i Cmax - kalkyler, der ulike parametere som påvirker bruttoverdi, driftskostnader og rånetto er 

variert. 

 

Det er generelt stor usikkerhet knyttet til framtidig avkastningskrav, tømmerpriser, 

driftskostnader og skogkulturkostnader. I tillegg kommer all usikkerheten ved den biologiske 

utviklingen. Det er grunn til å understreke at det er flere usikre faktorer i et opplegg med 

skjermstilling enn til alternativet, som er snauhogst og planting. Følsomhetsanalysene viste 

likevel at det i mange tilfeller kan være lønnsomt med skjermstillingshogst. Samtidig viste 

imidlertid analysene at det er viktig hvordan opplegget med skjermstilling faktisk 

gjennomføres, og at ikke for mange usikkerhetsfaktorer knyttet til en skjermstilling slår ut i 

negativ retning. Av de usikre faktorene er særlig vindfellinger et kritisk element. Av de 

forhold beslutningstakeren har kontroll over, er etableringstidspunket for skjermstillingen den 

viktigste faktoren for lønnsomheten. Det er sentralt at skjermen etablereres noen år tidligere 

enn optimal alder for snauhogst. En sein etablering gjør at lønnsomhetsmarginene blir mye 

mindre. Det er også grunn til å peke på viktigheten av å velge trær i skjermstillingen som har 

et potensial for økt tilvekst etter inngrepet. Dette vil kunne øke forrentingen av trærne som 

står i skjermstillingen, og dermed også lønnsomheten ved et opplegg for skjermstillingshogst.   
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Summary 
Eid, T. & Hoen, H.F. 2005. Strategi ved valg av foryngelsesmetode – noen forhold som 

påvirker lønnsomhet ved skjermstillingshogst. INA Fagrapport 5. 30 sider. [Policy for choice 

of regeneration method – some factors affecting profitability of shelter wood cutting].    

 

The aim of the present work has been to analyse some basic factors, biological as well as 

economical, affecting the profitability of shelter wood with natural regeneration cutting in 

Norway spruce stands. Factors attached to the harvesting phase of the shelter wood cutting 

were focused. Computations have been performed as sensitivity analyses based on Cmax- 

calculations, where different parameters affecting gross timber values, harvesting costs and 

net stumpage values, have been varied. 

 
In general, there is a lot of uncertainty related to the future with respect to required rate of 

return, timber prices, harvesting costs and silvicultural costs. In addition, there is uncertainty 

related to the biological development and dynamics. It should be emphasized that it is 

generally more uncertainty related to a regime with shelter wood cutting compared to the 

alternative, i.e. clear felling and planting.  In spite of this, the sensitivity analyses revealed 

that shelter wood cutting in many cases are more profitable than clear felling. The analyses 

also demonstrated, however, the importance of how shelter wood cutting actually is 

performed, and that the profitability of shelter wood cutting is vulnerable to negative impact 

from uncertain factors. Among the uncertain factors, wind throw is of particular importance. 

When it comes to factors under human control, the time of establishing the shelter wood is 

most important for the profitability, i.e. the shelter wood should be established some years 

prior to the optimal economic rotation age. A delayed establishment makes the margins with 

respect to profitability considerable lower. It is also reason to point at the importance of 

selecting trees for the shelter wood that have a potential for increased growth following the 

establishment. This may significantly increase the profitability of shelter wood cutting. 

 




