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Skoglig anpassning til et endret klima



Agenda

• Klimaprognoser – effekter på driftsforhold

• Miljøkrav i dagens og morgendagens skogbruk

• Fysikken rår; prinsipper og design av maskiner

• Driftsteknikk i flatt terreng

• Driftsteknikk i bratt terreng



1824: Fourier regner ut at jorda burde være mye kaldere enn den er 

Svante Arrhenius

Jean Baptiste Joseph Fourier

1896: On the influence of
CO2 in the air upon the
Temperature of the
Ground

1824: Mémoire sur Les 
Temperatures du Globe 
Terrestre et Des Espaces 
Planetaires

1896: Første modell av drivhuseffekten av CO2 presenteres



Siden den gang.. 



IPCC 6. Tilstandsrapport 

IPCC AR4 2007 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/figures/summary-for-policymakers/figure-spm-1



Oktober 2021 i Jämtland

• 30 – 100 % høyere nedbør

• 1-3 ‘C høyere temperatur
• (Ref: 1991 – 2020)

Nedbør %  av normTemp avvik fra norm

Kilde. www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige



Oktober 2021 i 
Midt-Norge

• 50 – 150% høyere nedbør

• 2-3 ‘C høyere temperatur
• (ref 1991 – 2020)

www.met.no/publikasjoner/met-info

Temp avvik fra normNedbør %  av norm



Klimaendringer

• Over 1 °C økt årstemperatur allerede

• 2 – 6°C økt årsmiddeltemp innen år 2100

• 20 – 40 færre vinterdager år 2100

• Kraftigere nedbør

• Hyppigere, lengre og tørrere tørkeperioder

https://www.nrk.no/klima/kommune/5035



Klimaendringer

• Kortere vinterføre 

• Lengre vekstsesong, økt produksjon ☺

• Tørkeperioder – svekkede grantrær 

• Barkebiller og andre skadegjørere 

• Skogbrannfare  

https://www.nrk.no/klima/kommune/5035



Miljøkrav til skogbruket



Miljøkrav til skogbruket

• Utarbeide felles EU-kriterier for bærekraftig skogbruk

• EU-sertifiseringsordning

• Økt bruk av tre – langlivede produkter

• Verne urskoger

• Tilpasse skogbruket for klimaendringer

• Økt biodiversitet

• Naturnær skogforvaltning

• Unngå snauflater

• + + +



Miljøkrav til skogbruket



Miljøkrav til skogbruket

Kjøreskader skyldes

• Marktrykk over bæreevne

• Hjulspinn



Fysikken som rår

(Marktrykk Spinn) Bæreevne

Jordstruktur, 

stein, 

jordart, 

markfuktighet, 

grunnvannsnivå
Totalvekt

Dekk og belter

Helling Friksjon

Antall overfarter

Kjøreskader

+ + /



Marktrykk Illustrasjon Ekvipasje Nominelt Marktrykk 

(NGP) 

 

Lassbærer fullastet, std hjul 100 kPa 

 

Hägglund BV 206. 6,3 t 

fullastet  
14 kPa 

 4 t bakakselvekt, hjuldim 

650/60R38 (Ø 174 cm)  
34 kPa 

 

Lassbærer fullastet, standard 

belter 
60 – 70 kPa 

 

Lassbærer fullastet, flytebelter 35 - 40 kPa  

 

Lassbærer 10W, flytebelter 23 kPa 

 



Nominelt marktrykk gjennom skogsmaskinhistorien

T. Nordfjell, Umeå, 2019 – Technical developement of forwarders in Sweden



Marktrykk i fokus 

Ponsse Buffalo 10W
Komatsu Centipede, 2022



Sluring (slipp)



Skogsdrift i bratta

Hvor bratt kan man kjøre?

Taubaneterreng

Skogsmaskinterreng



Vinsjing av maskiner
• Muliggjør drift i 80 - 90% helling

• Langt mindre sporskader

• Konkurransedyktig mot gravedrift, ikke 
minst taubane. Kjenner enda ikke 
kostnadsbildet.

• Allerede mange tilbydere

• Analysere skog og terreng – hvilke 
arealer kan dekkes av dette systemet?

• Her er vi på puppestadiet!
– Maskindesign skogsmaskiner for vinsj

– Infrastruktur for maskinvinsj



Ecoforst T-winchFalkon forest eq. winch assist



Taubanedrift

• Ved skrenter og berg, over juv og 
kløfter, gjelder fortsatt taubanedrift. 

• Vei och atter Väg!! 
– 350m spenn er maks  spenn

– Veier planlagt for taubanedrift

• Svært lite miljø igjen i kongeriket

• Utrolig skånsom driftsform

• Utrolig arbeidsintensiv



Oppsummering / konklusjon

• Langt flere drifter på dårlige arbeidsforhold

• Økte miljøkrav

• Fysikken er enkel og gjelder: Økte hensyn = økte påkostninger (men for liten 
innsats koster også i neste omgang). 

• Har vi forretningsmodeller som stimulerer til økte hensyn?



Oppsummering / konklusjon

• Forretningsmodeller / markedstest av opplegg med mindre kjøreskader?

• Skogressurskart + terrengkart + DTW-kart + Løsmassekart; hvilke områder kan 

drives med 

• Konvensjonell 8wd konsept

• Flytebelter, langboggie, 10wd

• maskinvinsj, 

• gravedrift,

• taubane

• Flere / bedre verktøy for driftsplanlegging

• Holde temaet på agendaen – prosjekter, skogdager, FOU☺



https://www.skogforsk.se/cd_20220518154515/contentassets/cb029a0ea96241c9955ebb320104199b/skoglig-anpasning-til-et-endret-klima_bok_svensk.pdf



Takk for oppmerksomheten


