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Nøkkeltall: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skogbruksarealet i Vestfold er på 1,23 mill. dekar 
og utgjør omtrent 55 prosent av fylkets landareal. 
Vestfoldskogbruket preges av mange små 
eiendommer. Ca. 85 prosent av 
skogeiendommene er under 500 dekar. Nesten 
halvparten av det produktive skogarealet ligger 
på eiendommer under 1000 dekar, og mer enn 60 
prosent av tømmervolumet avvirkes på disse 
eiendommene. Fire store skogeiendommer 
(Fritzøe Skoger, Selvik bruk, Eidsfos verk og Sande 
kommuneskog) utgjør 23 prosent av skogarealet.   Figur: Avvirkningsvolum fordelt på  

eiendomsstørrelse (kilde: SSB) 

 
Det dominerende treslaget er gran som utgjør vel 
halvparten av stående volum. Lauvskog utgjør ca. 
35 prosent, mens furuskog utgjør ca. 15 prosent 
av volumet. Siden Landsskogtaksteringen begynte 
sine registreringer i 1922 har skogressursene i 
fylket økt betydelig. I 1922 stod det i 
gjennomsnitt 6,2 m3 tømmer uten bark per dekar. 
I dag er gjennomsnittlig tømmervolumet pr dekar 
10,8 m3. Landsskogtaksteringen i 2000-2004 viser 
at den yngre produksjonsskogen av gran vokser 
raskere enn tidligere erfaringsmodeller skulle tilsi. Det gunstige jordsmonnet i store deler av fylket, 
kombinert med lengre og varmere vekstsesonger kan være noe av forklaringen på en slik utvikling.  
 
Siden 1950–tallet har den årlige avvirkning i fylket ligget relativt stabilt rundt 300.000 m3. Et unntak 
var uttak av mye gammelskog i forbindelse med store angrep av granbarkbille på begynnelsen av 80-
tallet. Fra 1990 – 2003 var skogbruket inne i en periode med lave tømmerpriser, tilpasning til 
strengere miljøkrav og nedleggelse av treforedlingsbedrifter, som ga utslag i mindre aktivitet i 
skogen, også i Vestfold. Fra 2004 har trenden snudd, og i de siste fem årene har den gjennomsnittlige 
årlige avvirkningen vært på nesten 340.000 m3. 
 

 1,23 mill. daa produktivt skogareal 

 13,7 mill. m3 stående volum  

 792.000 m3 årlig tilvekst 

 3.500 skogeiendommer (gjennomsnittlig skogeiendom 300 daa) 

 Gjennomsnittstall for de siste 10 år: 
- Samlet avvirkning 292.500 m3 pr år 
- Tilplantet 5.300 daa pr år 
- Utført ungskogpleie på 16.800 daa pr år 

 I 2010 ble det solgt tømmer og ved til en verdi av 124 mill. kroner 

 Samlet representerer industri knyttet til videreforedling av trevirke en årsomsetning på ca. 1,5 
milliarder kroner og sysselsetting tilsvarende 725 årsverk, fordelt på 60 bedrifter (2005) 
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I perioden 2007-2011 har det vært hugget hardt i 
kulturbestand på høye granboniteter der tilvekst 
og volum i sluttavvirkning er langt høyere enn i 
naturskog. Den årlige avvirkningen ligger nå tett 
oppunder balansekvantum i flere kommuner. I 
takt med avvirkningen plantes det gran i hele 
fylket. I 2010 ble avvirket tømmer erstattet med 
ca. 1 million utsatte planter (2,7 planter pr. m3 
tømmer). I forhold til avviklet areal, framtidig 
arealdisponering og områder der forholdene 
ligger til rette for naturlig foryngelse er det et   Figur: Treslagsfordeling av avvirket tømmer 
godt grunnlag for ny skogproduksjon. Størrelsen  til industriformål (Kilde: skogfondregnskapet) 

på arealet hvor det utføres ungskogpleie samsvarer  
imidlertid ikke med foryngelsesarealet. Beregninger som bygger på avvirkningene i en 10-årsperiode 
tilsier at det er behov for ungskogpleie på vel 20.000 dekar hvert år. I 2010 ble det utført 
ungskogpleie (inkl. ugrassprøyting) på ca. 16.000 dekar.  
 

 
Figur til venstre: Forholdet mellom volum avvirket og 
investeringsnivå fra 1995 fram til i dag (Kilde: 
Skogfondregnskapet) 

 
 
For å kunne utnytte skogressursene på beste måte er det nødvendig å ha et godt skogsveinett. 
Sammenliknet med landet for øvrig er skogsveinettet i Vestfold relativt godt utbygget. I alt er det 
registrert 1.225 km skogsbilveier i fylket. Dette tilsvarer en tetthet på 10,3 meter vei per hektar. 
Dersom en tar med det offentlige veinettet som går igjennom skogen og som har direkte betydning 
for skogsdriften, blir veitettheten 14,8 meter per hektar. Behovet for utbedringstiltak med tanke på 
at veiene skal kunne brukes til uttransport av tømmer med moderne tømmerbiler er derimot stort. I 
2008 ble det utført en tilstandsregistrering av skogsbilveier i Andebu kommune. Registreringen viser 
at 35 prosent av veianleggene ikke tilfredsstiller dagens krav til tømmertransport. Dette gir 
indikasjoner hvor stort oppgraderingsbehovet er i fylket.  
 
Råstoffet fra skogen har stor betydning for skogbruksbasert virksomhet i fylket. Bedrifter innen 
trelast, trevare og treforedling er avhengig av råstoff fra skogbruket. I perioden 2004-2005 
gjennomførte fylkesmannen bedriftsbesøk i alle kommunene for å framskaffe oversikt over den 
aktiviteten trebasert industri representerer. Resultatet av undersøkelsen er presentert i rapporten 
«Bedriftsundersøkelse i Vestfolds treindustri 2004/2005». Samlet representerer industri knyttet til 
videreforedling av trevirke en årsomsetning på ca. 1,5 milliarder kroner og sysselsetting tilsvarende 
725 årsverk, fordelt på 60 bedrifter. Trebearbeidende industri og sagbrukene står for henholdsvis ca. 
60 og 20 prosent av verdiskapingen. Snekkerbedrifter, laftebedrifter, samt kunst og 
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håndverksbedrifter utgjør til sammen ca. 7 prosent. Det er behov for å ajourføre kildematerialet for å 
få en oppdatert oversikt over den trebaserte industrien i fylket.  
 
Skogen er en viktig binder av CO2. Mengden CO2 som blir tatt opp og bundet i skogtrærne tilsvarer 
50 prosent av samlet CO2 utslipp fra industri, transport og privat oppvarming i Vestfold. Trær i vekst 
opptar og binder betydelig større mengder CO2 enn gamle trær. Bruk og fornyelse av skogen bidrar 
således til økt utnyttelse av skogens potensiale til å binde CO2. Kulturskog med gran har størst 
tilvekst og er således også viktig av klimamessige årsaker. Buskerud, Telemark og Vestfold 
samarbeider om prosjektet ”Bygg i tre” som har som mål å fremme bruk av tre i bygg og samferdsel. 
Vestfoldskogbruket er en aktiv medspiller i dette prosjektet. 
 
I forhold til naturkvaliteter og biologisk mangfold er det også knyttet betydelige interesser til skogen. 
I løpet av de 10 årene som er brukt på å taksere miljøverdiene i Vestfoldskogene er 3 prosent av det 
produktive skogarealet blitt ut figurert som nøkkelbiotoper. Skogarealene ved byene har en spesiell 
viktig funksjon som arena for friluftsliv og rekreasjon. Da all skogsdrift skal skje med bakgrunn i 
Skogbrukets miljøstandard sikrer dette en god ivaretakelse av biologiske og rekreasjonsmessige 
verdier i skogene. 
 


