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FORORD

Denne rapporten inneholder en analyse av forbruket av fast brensel i private husholdninger

i perioden fra 1960 til 1980.

Tidligere statistikk over forbruk av fast brensel har \art mangelfull. Spesielt gjelder

dette forbruk av ved til brensel. Til nA har det f.eks. ikke foreligget statistikk over forbruket

av sjolhogget ved.

Rapporten bygger pA ulike undersokelser i og utenfor Statistisk SentralbyrA. Det er lagt

stor vekt pa en energiundersokelse foretatt i 1980 av Statistisk Sentralbyra.

Konklusjonene i rapporten er forfatterens egne.

Statistisk SentralbyrA, Oslo, 25. februar 1982

Arne Oien
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1. BAKGRUNN

Forbruket av fast brensel i husholdningene er redusert de siste 20 arene. Framfor alt gjelder

dette kull, koks og tory.

Forbruket av ved har derimot etter manges mening fatt sin renessanse etter oljekrisen i 1973.

Spesielt sterk har okningen i sjolhogsten av ved mrt. Offentlig statistikk har i liten grad fanget

opp denne utviklingen. Underestimeringen skyldes hovedsakelig at statistikken til na ikke har med-

regnet sjolhogst utenom gardsbruk.

Pa denne bakgrunn er det foretatt en gjennomgang av aktuelle undersokelser i og utenfor

Statistisk Sentralbyra for a fa et bedre bilde av utviklingen i vedforbruket. Det er lagt spesiell

vekt pa en utvalgsundersokelse foretatt av Statistisk SentralbyrA i 1980
1) , der husholdningene blant

annet ble spurt om forbruket av kull, koks, innkjopt ved og egenprodusert ved i 1979.

Av undersokelser foretatt utenfor Byraet kan nevnes:

- Vedundersokelse i Oppland ved Oppland Distriktshoyskole.

- Vedundersokelse i Hedmark ved Miljeagseminaret pa Universitetet i Oslo.

- Vedundersokelse i Trysil ved Institutt for skogokonomi pa As-NLH.

- Vedundersokelse i Fet og Sorum ved herredsskogmester Harald Egner.

- Vedundersokelse i Tingvoll kommune av Moreforskning.

2. FORBRUK AV VED TIL BRENSEL I PRIVATE HUSHOLDNINGER

Med ved til brensel menes: stammevirke, sagbruksavfall (bakhon etc.) flis og skogsavfall.

Trekull og brenselbriketter er ikke medregnet. Dette forbruket er imidlertid ubetydelig.

Forbruk av ved vil bli inndelt i folgende kategorier i den grad dette er mulig:

A. Kjopt ved

B. Egenprodusert ved

1. Forbruk av egen ved pa Order over 5 da jordbruksareal

2. Sjolhogst utenom Ord

3. Skrapmaterialer

- Kjopt ved omfatter alt trevirke som det er betalt for

- Forbruk av egen ved pa garder over 5 da jordbruksareal: Jordbruksareal er her definert som
i Landbrukstellingen 1979, se vedlegg 2.

- Sjolhogst er definert som hogst til eget bruk pa annen manns eiendom eller egen eiendom
under 5 da. Omfatter ogsa mermasse, dvs. greiner, blader, topp etc.

- Skrapmateriale omfatter rivningsmaterialer, industriavfall o.l.

Vedforbruket vil bli oppgitt i fm 3 (kubikkmeterfast mai). 0,6 fm 3 defineres lik 1 1m 3

(los kubikkmeter), se vedlegg 1.

Det foreligger sparsomt med statistikk over det totale forbruk av ved til brensel. Med unntak

av noen fa undersokelser, omfatter offisiell statistikk bare ved levert til salg og forbruk av ved til

brensel pa garder (NOS Skogavvirkning og NOS Skogstatistikk). Lite er gjort fora ansla annen egen-

produsert ved.

I etterfolgende aysnitt vil vi ga gjennom foreliggende offisiell statistikk og undersokelser

gjort for a kvantifisere vedforbruket. Pa bakgrunn av denne statistikken og disse undersokelsene vii

vedforbruket tilbake til 1960 bli anslatt.

2.1. Offisiell statistikk 

2.1.1. Ved til brensel levert til salg

Pa basis av anslag gitt av skogoppsynet i de enkelte kommuner hvert ar, lager Statistisk

Sentralbyra arlige oversikter (NOS Skogstatistikk og NOS Skogavvirkning) over salg av ved til brensel, se

tabell 1. Statistikken omfatter bare stammevirke til ved. Salg av avfall fra sagbruk o.l. er ikke med-

regnet.

1) Jfr. Statistisk ukehefte nr. 22, 1981.
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Tallene viser en klar synkende tendens helt fram til 1973. Fra 1976 til 1980 stiger

salget av ved kraftig.

I Landbrukstellingen 1979 er det ogsa samlet inn oppgaver over mengder solgt ved. Tallene av-

viker markert fra NOS Skogstatistikk og NOS Skogavvirkning.

2.1.2. Forbruk av ved til brensel pa Order

NOS Skogstatistikk gir oversikt over bruk av egen ved pa Order over 5 da, se tabell 1.

Alle tall, med unntak av 1966 - 1967 og 1972 - 1973, er estimert utfra utvalgstellinger i 1956 - 1957,

1966 - 1967 og 1972 - 1973. Estimeringen er gjort under forutsetning at den nedadgaende trenden i

vedforbruket fra krigen og fram til 1972, har vedvart i 70-arene. Nar en sammenlikner med okningen i

salg av ved synes det A were lite sannsynlig med en slik nedadgAende trend pa gjennomsnittlig 3

prosent pr. ar. Ferske tall fra Landbrukstellingen 1979 viser markert hoyere tall for 1978, enn tid-

ligere estimert, se tabell 1.

Statistisk Sentralbyra har hittil i statistikk 	 over vedforbruk i husholdningene nyttet

summen at ved levert til salg og ved brukt pa gArdene. En har med det ikke medregnet tilvist sjol-

hogst, hogst pa egen eiendom under 5 da og bruk av skrapmaterialer. En underestimering av vedforbruket

har derfor funnet sted.

Tabell 1. Ved levert til salg og forbruk av egen ved pa Order. fm 3

I alt
Ved levert
til salg

Forbruk av ved
pa garden

NOS Skogstatistikk og NOS Skogavvirkning:

1959 - 1960  	 1 530 	 380 	 1 150
1960 - 1961  	 1 445 	 345 	 1 100
1961 - 1962  	 1 375 	 330 	 1 045
1962 - 1963  	 1 355 	 365 	 990
1963 - 1964  	 1 190 	 255 	 935
1964 - 1965  	 1 o85 	 205 	 880
1965 - 1966  	 1 010 	 180 	 830
1966 - 1967  	 994 	 169 	 775
1967 - 1968  	 859 	 139 	 720
1968 - 1969  	 765 	 140 	 625
1969 - 1970  	 727	 117 	 610
1970 - 1971  	 671 	 121 	 550
1971 - 1972  	 607 	 112 	 495
1972 - 1973  	 542	 99 	 443
1973 - 1974  	 530 	 102 	 428
1974 - 1975  	 514 	 100 	 414
1975 - 1976  	 503	 100 	 403
1976 - 1977  	 496 	 107 	 389
1977 - 1978  	 505	 128 	 377
1978 - 1979  	 546 	 181 	 365
1979 - 1980  	 596 	 242 	 354

Landbrukstellingen 1979:

1978  	 546 	 82 	 464

2.2. Undersokelser og statistikk som beskriver nivaet pa vedforbruket 

I dette aysnittet vii vi ga gjennom ulike undersoelser hvor storrelsen pa vedforbruket er

forsokt kvantifisert. Undersokelsene er foretatt i tidsrommet 1979 - 1981.

2.2.1. Husholdning og energi 

Statistisk Sentralbyra gjennomforte i 1980 en intervjuundersokelse blant 2 300 private hus-

holdninger om energiforbruket i 1979. Der ble det blant annet spurt om siste ars forbruk (1979) av

innkjop ved og egenprodusert ved. Undersokelsen vil videre i notatet bli kalt HE-undersokelsen.

1) NOS Energistatistikk (Energivarebalansen).
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52,7 prosent av husholdningene oppga a ha brukt ved. 97,5 prosent av disse var i stand til A

kvantifisere forbruket. Gjennomsnittlig forbruk var 43,4 sekker (± 9,2 prosent ved 95 prosent konfi-

densintervall), se tabell 2 og 3.

13,9 prosent av husstandene hadde kjopt ved. Disse hadde et gjennomsnittlig forbruk pa 30,1

sekker ved (± 13,8 prosent ved 95 prosent konfidensintervall). 42,4 prosent brukte egenprodusert ved.

Gjennomsnittlig forbruk var her 45,0 sekker ("1" 10,8 prosent ved 95 prosent konfidensintervall). For-

delt pa alle husholdningene i utvalget var forbruket 5 og 20 sekker ved henholdsvis for kjopt og

egenprodusert ved.

Tabell 2. Fordeling kjop ved, egenprodusert ved og ikke ved. Prosent

I alt
Har brukt innkjopt ved: 

Ja 	 Nei

Har brukt egenprodusert ved:

	

I alt 	

	

Ja 	

	

Nei 	

	

100,0 	 13,9 	 86,1

	

42,4 	 3,6 	 38,8

	

57,6 	 10,3 	 47,3

Tabell 3. Forbruk av ved pr. husholdning. Sekker

Egen
I alt 	 Kjopt ved 	 produsert

ved

Husholdninger som har brukt ved:

- Gjennomsnitt  
	

43,4 	 30,1 	 45,0

- Konfidensintervall 1) 	 39,4-47,4 	 25,9-34,3 	 40,1-49,9

Alle husholdninger i utvalget:

- Gjennomsnitt  	 24,6 	 4,5 	 20,1

- Konfidensintervall
1) 22,1-27,1 	 3,7-5,3 	 17,7-22,5

Vaningshus 2) 	 83,1 	 6,0 	 77,0

Enebolig  	 26,3 	 6,5 	 19,9

Rekkehus, tomannsbolig  	 9,7 	 3,3 	 6,4

Blokk  	 2,9 	 1,0 	 1,9

1) Konfidentsintervall: 2.1,96-F , standardavviket er her antakelig noe for lavt, fordi utvalget er

trukket i 2 trinn. Vanlig korreksjonsfaktor er V1,5, dvs. 20 prosent storre konfindensintervall.
2) Vaningshus er definert som alle beboelseshus pa gardsbruket, bade hovedbygning, forvalterbygning,
karhus o.l.

Ved omregning fra sekk til fm
3 stoter en pa en del problemer.

Om lag 47 prosent av forbruket er oppgitt i favner. Dette gjelder 36 prosent av husholdningene.

Resten av forbruket er oppgitt i sekker. Ved koding av skjemaene ble en smafavn (2,4 m 3 lost mai) satt

lik 24 sekker. HE-undersokelsen har dermed definert en sekk ved lik 100 liter lost mal.
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Sannsynligvis vil forbrukere som er vant med a anslA vedbruket i favner, lettere kunne esti-

mere sitt forbruk rett enn forbrukere som oppgir og mSler sitt vedbruk i sekker. En undersokelse

foretatt av Institutt for Skogokonomi (2) i Trysil kommune, jfr. kapittel 1.2.2, viser at anslagene

(gitt i favner eller m 3 ) bare l& 5 prosent under oppmflte og korrekte verdier. I en undersokelse

foretatt av studenter ved Miljeagseminaret (1) ble derimot en "100-liters" sekk ved anslatt til

60-80 liter lost m&l. Forbrukere som mater sin ved i favner klarer m.a.o. a estimere forbruket

bedre enn forbrukere som maler vedbruken i sekker, forst og fremst fordi en sekk ved kan ha svrt

varierende innhold.

I denne rapporten har vi benyttet disse omregningene:

A. For husholdninger der forbruket opprinnelig er malt i favner er hver sekk definert lik

0,10 m 3 lost mal.

B. For husholdninger der forbruket opprinnelig er malt i sekker er hver sekk definert lik

0,07 m 3 lost m&l.

Ved omregning fra lost mAl til fast mAl er brukt en faktor pa 0,6, se foran.

Tabell 4. Forbruk av ved i gjennomsnitt for alle husholdninger i utvalget. fm 3 . 1979 

I alt Kjop

0,227

Egenprod.

Forbruk av ved (fm
3

)

Gjennomsnitt 	 1,204 0,977

Tabell 4 viser at forbruket av ved i 1979 lA omkring 1,20 fm
3 

eller ca. 0,84 favn pr. hus-

stand. Usikkerheten ved omregning fra sekker til fm 3 vil ligge pa + 15 prosent.
1) 

Totalt vil usikker-

heten ved anslagene fra tabell 4 \are IF 20-25 prosent.

I tabell 5 er det totale forbruket av ved til brensel beregnet. Det er tatt utgangspunkt i

1,5 millioner private husholdninger.

Tabell 5. Forbruket av ved til brensel i alle private husholdninger. 1 000 fm 3 . 1979

I alt
	

Kj t ved 	 E'en rod. ved

Alle husholdninger
	

1 800 	 340
	

1 460

(1 400-2 200) 	 (250-420)
	

(1 100-1 800)

HE-undersokelsen skal prinsippielt inkludere forbruket av ved i fritidshus. I praksis er det

likevel mulig at flere av de intervjuede selv ikke har medregnet dette forbruket. Men som det gar

fram av vedlegg 3, er vedforbruket i fritidshus trolig mindre enn 80 000 fm 3 . En gjor dermed neppe
stor feil om en ser bort fra dette forbruket.

Strukturen i vedforbruket skiller seg til dels markert fra bruken av andre energivarer til

oppvarming av boliger. Vedforbruket er svrt ujamt fordelt mellom husholdningene. Som det gar fram

av figur 1 brukes 2 prosent av alle husholdninger 25 prosent av den totale mengden kjopt og egen-

produsert ved. Videre bruker 10 prosent i overkant av 60 prosent av veden. Tilsvarende tall for

kjopt ved og egenprodusert ved gis av figur 2 og 3.

1) Nedre og ovre niv& er gitt ved henholdsvis 70 og 100 liter pr. sekk
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2.2.2. Undersokelse av vedforbruket i Hedmark, Miljofagseminaret IMFS1

Fire studenter ved Miljofagseminaret, Universitetet i Oslo (1), foretak en utvalgsunder-

sokelse av vedforbruket blant 178 husholdninger i fire kommuner i Hedmark (Stange, Elverum, Sor-Odal

og Trysil). Undersokelsen omfattet fyringssesongen 1978 - 1979. Tabellen under viser det anslAtte

vedforbruket i de fire kommunene:

Tabell 6. Forbruk av ved i fire kommuner i Hedmark. fm 3

Stange 	 Elverum 	 Sor-Odal 	 Trysil

Vedforbruk totalt  	 20 000 	 22 000 	 13 000 	 19 000

Vedforbruk Pr. hushoidning  	 3,2 	 3,4 	 5,0 	 7,6

Vedforbruket i Hedmark fylke ble anslAtt til mellom 210 000 og 350 000 fm 3 , med det mest

sannsynlige estimat lik 280 000 fm 3 . I tabell 7 er fordelingen mellom ulike anskaffelsesmAter vist.

Tabell 7. Forbruk av ved i Hedmark. 1 000 fm 3

I alt

280

Kjopt ved

Egenprodusert ved pa Order
og teigeiendommer 	 Tilvist 	 Skrap-

Over 25 dq, 	 Under 25 da 	 sjolhogst 	 materiale
skogareall) 	 skogareall) 

70 91 	 30 	 78 	 13

1) Jfr. vedlegg 2.

Det ble i undersokelsen ogsA gjort forsok pA 	 beregne vedforbruket i landet som helhet pA grunnlag

av tallene fra Hedmark, se tabell 8. Tabellen viser resultatet av ulike metoder a beregne dette

forbruket pA.

Tabell 8. Vedforbruket i Norge, ulike beregningsmetoder. Millioner fm 3

Beregningsgrunnlag
	

Vedforbruk i Norge

I forhold til skogavvirkningen

forutsetter at vedforbruket utgjor en like stor prosent av avvirkningen
for landet som helhet, som for Hedmark 	

I forhold til skogeiendommer etter storrelse

forutsetter at det gjennomsnittlige veduttaket pr. skogeiendom innen
en eiendomsstorrelse er det samme for landet som for Hedmark  

	
1,7

I forhold til offisiell vedstatistikk

forutsetter at forholdet mellom vedforbruket og det som er registrert
i offentlig statistikk, er det samme for landet som i Hedmark  	 2,2

I forhold til befolkning

Fordelt etter boligtype og spredtbygd/tettbygd  
	

4,7

Anslagene etter skogavvirkning og etter befolkningstall antas a gi henholdsvis en nedre og en ovre

grense for vedforbruket. Mest sannsynlig ligger forbruket rundt 2 millioner fm 3 .
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En mulig feilkilde i MFS-undersokelsen i likhet med andre tilsvarende undersokelser, er

noyaktigheten av husholdningenes anslag over eget vedforbruk. For blant annet a komme dette

problemet neermere til livs, foretek Institutt for skogokonomi (2) en grundig undersekelse av ved-

forbruket i Trysil kommune, fyringssesongen 1980-81. 57 av i alt 2 500 husstander ble spurt om

hvor mye ved de anslo a bruke i fyringssesongen. Svarene ble ved fyringssesongens slutt kontrollert

og sammenliknet med oppmált og korrigert forbruk. Anslagene fra forbrukerne lA bare 5 prosent over

de oppm&lte verdiene 	 (Veidal, 1981 ).

Forelopig tall fra undersokelsen viser videre et totalt forbruk av ved til brensel pS

13 000 fm 3 i Trysil, eller om lag 5,1 fm3 pr. husholdning. Dette er over 30 prosent mindre enn

MFS-undersokelsen. Det er vanskelig a forklare denne differansen.

2.2.3. Undersokelse av vedforbruket i Oppland

Oppland Distriktshoyskole foretok for fyringssesongen 1980-81 en utvalgsundersokelse blant

341 personer i Oppland fylke (3). Utvalget er fordelt mellom tett og spredt bebyggelse i forhold

til den faktiske befolkningsfordelingen. Forelopige tall viser at forbruket 1S pa rundt 200 000

fm 3 , som tilsvarer 3,1 fm3 pr. husholdning. 63 prosent av utvalget hadde brukt en eller annen

form for ved. Som det gar fram av tabell 9 utgjorde en relativ stor del av forbruket sekundmrvirke

i en eller annen form, men i og med at mengde ikke er anslatt for de ulike vedtyper kan en si lite

om den virkelige fordelingen. Det samme gjelder for anskaffelsesmate.

Tabell 9. Vedtype og anskaffelsesmSte for ved blant 341 husstander i Oppland
1) 	 Prosent

Vedtype: 

I alt 2 )  
	

119

Stammevirke  	 58

Skogavfall  	 27

Bakhon  	 11

Annet avfall  	 8

Rivningsmateriale  	 14

AnskaffelsesmAte: 

I alt 2) 	 131

Hogst pa egen eiendom  	 33

Bruksrett til almenning og karvilkar  	 15

Sjolhogst  	 19

Annet (gave 0.1.)  	 19

Kjopt ved:

- fra forhandler  	 8

- fra skogeier  	 13

- pa rot  	 11

- pa annen mate (sagbruk, industri 0.1.)  	 14

1) Kilde, Oystein Strom, Oppland distriktshoyskole (3). 2) Summen overstiger 100 prosent da noen
husholdninger oppga flere svar.
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Det ble ogsA stilt sporsmal om hva de intervjuede mente var den viktigste oppvarmingsmaten.

Resultatet folger av tabellen under:

Tabell 10. Viktigste oppvarmingsmAte i Oppland

I alt

Oppvarmi ng
Elektrisk 	 basert pa
oppvarming 	 flytende

brensel

Oppvarmi ng
basert pA
fast brensel

Antall husholdninger  	 304 1) 	 94
	

79 	 131

Prosent  	 100 	 30,9 	 26,0 	 43,1

1) Uoppgitt 37.

I Folke- og boligtellingen 1980 er tilsvarende sporsmAl stilt, jfr. kapittel 2.3.1. 18 av

i alt 26 kommuner i Oppland er i skrivende stund ferdig behandlet. I disse 18 kommunene har 30

prosent av husholdningene oppgitt elektrisitet som viktigste oppvarmingsmAte, 27 prosent flytende

brensel og 43 prosent fast brensel. Denne fordelingen samsvarer svmrt godt med utvalgsundersokelsen

fra Distriktshoyskolen i Oppland.

2.2.4. Undersokelse av vedforbruket i Fet og Sorum kommune

Herredsskogmesteren i Fet og Sorum kommune foretok en utvalgsundersokelse over vedhogsten i

kommunen for fyringssesongen 1978-79 og 1979-80 (4). I alt ble 95 skogeiendommer undersokt (17

prosent av alle skogeiendommer).

Registrert vedhogst pr. eiendom, dvs. ved til salg og ved til eget bruk, ble anslätt til

6,7 fm3 i 1978-79 og 7,3 fm3 i 1979-80. Totalt for kommunene var vedhogsten 3 670 fm
3 i 1978-79

og 4 000 fm3 i 1979-80 (se tabell 11). Dette tilsvarer 0,67 fm3 og 0,72 fm3 pr. husholdning,

henholdsvis for 1978-79 og 1979-80. Sjolhogst av ved utfort av villaeiere og andre, foregikk

siste Ar hos 14,5 prosent av skogeiendommene, mot 13 prosent i 1978-79. Undersokelsen har derimot

ikke gitt svar pA hvor mange som har foretatt sjolhogst og hvor mye ved som er hogd av den enkelte.

Tabell 11. Forbruk og salg av ved i Fet og Sorum kommune. fm 3

Egenprodusert ved

I alt Salg
av ved

orbruk av
ved pA
skogeien-
dommene

Sjolhogst Skrap-
materiale

1978/79

Gjennomsnitt for alle eiendommer  	 6,7 	 0,8 	 5,9 	 .. 	 ..
Totalt for Fet og Sorum  	 3 670 	 440 	 3 230 	 .. 	 ..

1979/80

Gjennomsnitt for alle eiendommer  	 7,3 	 1,3 	 6,0 	 .. 	 ..
Totalt for Fet og Sorum  	 4 000 	 710 	 3 290 	 .. 	 ..

2.2.5. Undersokelse av vedforbruket i Tingvoll kommune

I november 1981 foretak Moreforskning (5) en intervjuundersokelse blant 65 husstander i

Tingvoll kommune. Forelopige tall viser at forbruket av ved i fyringssesongen 1980-81 har vmrt

4 fm3 
pr. husstand i gjennomsnitt. Dette tilsvarer om lag 5 000 fm 3 totalt for hele kommunen (2 000

fm3 
hos skogeiere og 3 000 fm3 

hos ikke-skogeiere). Om lag 500 fm3 (10 prosent) av veden ble kjopt.

Tingvoll er en typisk skogkommune og er derfor ikke spesielt representativ for More og Romsdal. Folke-

tallet i Tingvoll er 1,5 prosent av folketallet i fylket. Imidlertid er skogavvirkningen 12 prosent

av avvirkningen i hele fylket.
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2.3. Undersokelser og statistikk som beskriver utviklingen i vedforbruket 

I aysnitt 2.1 presenterte vi forbruk av ved pAgArder og salg av ved, gitt gjennom NOS Skog-

statistikk. Denne statistikken avviker en del fra de undersokelsene som vi gikk gjennom i aysnitt

2.2 med hensyn til nivAet pA vedforbruket i 1979 - 1981. Derimot bor den prosentvise endringen fra

Ar til Ar i perioden 1960 - 1980, gi et godt bilde av trenden i bruk av ved pA gArder og saig av

ved fra skogeiendommer. I det folgende aysnitt skal vi presentere 3 andre indikatorer som beskriver

trender i vedforbruket 1960 - 1980.

2.3.1. Viktigste oppvarmingskilde i private husholdninger

I Folke- og boligtellingen 1960, Boligundersokelsen 1967 og Boforholdsundersokelsen 1973 ble

det stilt sporsmAl om hvilken oppvarmingstype som ble ansett som den viktigste, se tabell 12. Til-

svarende sporsmAl ble ikke stilt i HE-undersokelsen i 1979. Derimot ble en markedsundersokelse om

boligoppvarming foretatt i regi av Jotul (6). 750 menn over 15 Ar ble bl.a. spurt om hvilken opp-

varmingsmAte de betraktet som hovedoppvarming i husholdningen. Undersokelsen ble foretatt for

fyringssesongen 1979-80.

I Folke- og boligtellingen 1980 ble det ogsa tatt med et sporsmAl om viktigste oppvarmings-

mate. Om lag 300 kommuner har i skrivende stund v.Trt tilgjengelig. Som det framgar av tabell 12,

stemmer forelopige tall fra Folke- og boligtellingen 1980 og Jotul's markedsundersokelse relativt

bra overens. I og med at Folke- og boligtellingen er en total-telling i motsetning til Jotul's

markedsundersokelse, har vi valgt A to utgangspunkt i tellingen.

Tabell 12. Viktigste oppvarmingsmAte i Norge. Prosent

I alt Sentral 	 Elektrisk 	 Flytende 	 Fast
oppvarming 	 oppvarming 	 brensel 	 brensel

1960
1)

100 	 10 	 16 	 6 	 68

19672)  	100	 9 	 29 	 21 	 41

1973 3)
100 	 13 	 27 	 39 	 21

1979/804) 100 	 14 	 37 	 22 	 27

1980 5) 100 	 14 	 39 	 23 	 24

1) Folke- og boligtellingen 1960. 2) Boligundersokelsen 1967. 3) Boforholdsundersokelsene 1973.
4) Jotuls markedsundersokelse (6). 5) Folke- og boligtelling 1980 (forelopige tall).

Resultatene i tabell 12 gir oss mulighet for A estimere den relative endringen i fastbrenselfor-

bruket fra 1960 til 1980. Men tabell 12 gir ikke direkte den relative endringen i fastbrensel-

forbruket. Tallene ma korrigeres for okning i antall husholdninger. Fra 1960 til 1980 Ate dette

med gjennomsnittlig 2 prosent pr. Ar. I tabell 13 er det tatt utgangspunkt i denne Arlige okningen,

samt andelen av husholdninger med fast brensel som viktigste oppvarmingsmAte.

Tabell 13. Husholdninger med fastbrensel som viktigste oppvarmingsmAte

Prosent

Indeks.
Korrigert 	 Gjennomsnittlig
for vekst 	 Arlig endring.
i antall 	 Prosent
husholdninger

1960  	 68 	 100

1967  	 41 	 69

1973  	 21 	 39

1980  	 24 	 53



Viktigste oppvarmingsmIte -
skallert etter nivAet i 1980 

Olje
Elektrisitet 	 (sentralfyr +

flytende brensel)

Statistiske beregninger

Elektrisitet 1) 	 Olje
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Fast brensel omfatter bade ved, kull, koks og tory. Forbruket av kull, koks og tory i private

husholdninger har Ott drastisk ned de siste 20 Arene, se tabell 26. Tar vi hensyn til denne ned-

gangen og aystemmer resultatene fra tabell 13 med forbruket av kull, koks og tory, far vi folgende

utviklingen pA forbruket av ved til brensel fra 1960 til 1980:

* 1960 - 1967: 4,0 prosent Arlig reduksjon 

* 1967 - 1973: 8,7 prosent Arlig reduksjon 

* 1973 - 1980: 8,3 prosent Arlig oknin9 

Vedforbruket i 1979 ble i aysnitt 2.2.1 anslatt til 1,8 million fm 3 . 	 I tabell 14 er

forbruksutviklingen ovenfor relatert til dette 1979-forbruket.

Tabell 14. Forbruk av ved til brensel 1960 - 1980. Basert pa viktigste oppvarmingsmAte. 	 000 fm 3

1960 	 1967 	 1973 	 1979 	 1980

2 600 	 1 900 	 1 070 	 1 800 	 2 000

Beregningene over bygger ikke pA statistikk over faktisk forbruk av energi til boligoppvar-

ming. Beboerne har selv vurdert hva de mener er viktigste oppvarmingskilde i boligen. Dette er en

subjektiv vurdering som ikke nodvendigvis behover a stemme med det faktiske forbruket.

Dersom ved-brenselets andel i 1979-80 skulle mre 24 prosent (se tabell 12) av den totale

energibruken til boligoppvarming, ville forbruket av ved i private husholdninger mre om lag 2,7

millioner fm 3 . Det er m.a.o. en tendens til overestimering av ved som viktigste oppvarmingsmäte

i forhold til flytende brensel og elektrisitet. Dersom denne overestimeringen er prosentvis like

stor i alle Arene mellom 1960 og 1980, bor resultatene foran gi et godt bilde av den relative end-

ringen fra At- til dr. PA den annen side er det mulig at husholdningene i dag i storre grad over-

vurderer ved som varmekilde, enn tilfelle var i 1960. Konsekvensen av dette blir at det beregnede

vedforbruk i 1960 blir for lavt i forhold til nivaet i 1979.

Na viser det seg imidlertid at endringen i forbruket av elektrisitet og olje beregnet fra

tabell 12 (viktigste oppvarmingsmAte), stemmer godt overens med statistiske beregninger foretatt

her i ByrAet over forbruk av elektrisitet og olje til boligoppvarming, se tabell 15. Vi har derfor

god grunn til A tro at ogsa endringer i vedforbruket, beregnet ut fra opplysninger om fordeling

mellom viktigste oppvarmingsmate gir et bra bilde av situasjonen.

Tabell 15. Forbruk av elektrisitet og fyringsolje til boligoppvarming. Sammenlikning mellom to
beregningsmetoder. TWh

1960  	 3,3 	 2,8 	 3,1 	 3,81)

1967  	 6,8 	 6,0 	 6,3 	 6,5 1)

1973  	 7,2 	 11,7 	 7,6 	 11,4 1)

1980  	 12,0
	

9,6 	 12,0 	 9,6

1) Forelopige beregninger.
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2.3.2. Tilgangen pa ovner og kaminer

Endringen i tilgangen pA ovner og kaminer kan \are en god indikator pA endringen i ved-

forbruket.

Innenlandsk produksjon av ovner og kaminer har \art ujamn de siste 20 Arene. Spesielt

gjelder dette ovner og kaminer for flytende brensel, se figur 4. Fra 1960 til 1965 utgjorde

produksjonen av peiser, ovner og kaminer for fast brensel den storste andelen. Fra 1965 til 1970

tok produksjon av ovner og kaminer for flytende brensel seg kraftig opp. Fra 1970 ble denne

produksjonen igjen avlost av ovner og kaminer for fast brensel og spesielt ovner for ved, peiser

og peisovner.

Produksjonen av peiser og vedovner holdt seg stabil fra 1961 til 1969 og okte med 12,5

prosent pr. ar fram til 1973. Fra 1973 til 1981 1) har produksjonen av disse ovnstypene okt med

17,0 prosent pr. ar. I tabell 13 og 14 og figur 5 er denne innenlandske produksjonen fra 1973 til

1981 forsmkt korrigert for import og eksport. 	 Vi har ikke tatt hensyn til eventuelle lager-

endringer av ovner og kaminer.

Tallene for import og eksport er relativt usikre av to grunner:

- Det har \art en tendens til feil varegruppering fra enkelte produsenters side,
spesielt for 1973.

- I statistikken over utenrikshandel er mengden ovner og kaminer oppgitt i tonn til og med
1977 og i stk. fra og med 1978. PA grunnlag prosentvis endring i verditallene pa
eksporten og importen av de ulike ovntyper fra 1977 til 1978 har vi beregnet "stykk-
godstyngden" (kg pr. stk.) for 1978. (Det er regnet med 10 prosent inflasjon.) Samme
kg/stk.-enhet er benyttet for alle arene fram til 1977.

Eksporten var spesielt hoy i 1979 og 1980. Enkelte opplysninger vi sitter inne med tyder pa at

det var en kunstig hoy andel av innenlandske produksjoner til eksport, med den folge at den

innenlandske ettersporselen langt oversteg det innenlandske tilbudet. Det var mrmest en tendens

til innenlandsk rasjonering av ovner og kaminer i 1979 og 1980. Som det framgar av figur 5 har

den innenlandske tilgangen tatt seg kraftig opp igjen i 1981.

Fra 1973 til 1981 okte den innenlandske tilgangen pa ovner og kaminer for fast brensel

med gjennomsnittlig 17,7 prosent pr. Ar. Opplysninger vi sitter inne med tyder pa at salget av

disse ovnstyper okte tilsvarende

Tilgangen pa ovner behover strengt tatt ikke \are 100 prosent korrelert med okningen i

forbruket av ved. Som det framgar av figur 4 utgjor peiser og peisovner en relativt stor del

av okningen i den totale tilgangen pa ovner for fast brensel. Peiser og peisovner bidrar neppe

i like stor grad som vedovner til en okning i vedforbruket.

En okt tilgang pa vedovner, peiser og peisovenr ma ogsa sees i sammenheng med et okende

onske fra den enkelte familie og husholdning om a bedre sin egen energiberedskap. En vil sikre

seg flere fyringsalternativer. Pa kort sikt behover derfor ikke vedforbruket oke like kraftig

som tilgangen pa vedovner. En okning i vedforbruket pa 18 prosent pr. ar vil sannsynl'qvis

\are for hoy.

1) Forelopige tall.



kaminer for flytende brensel

Figur 4. Indeks for produksjonen av ovner og kaminer 1961-1981. i.970= 100
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Figur 5. Indeks for innenlandsk tilgang pa ovner og kaminer 1973-1981.
1973 = 100

Indeks 	 Indeks

Ovner og kaminer for
fast brensel

Ovner og kaminer for
flytende brensel

1973 74 75 	 76 	 77 78 	 79 	 80 1981
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2.3.3. Slolhogst

Denne posten er naturlig nok vanskelig A kvantifisere. Det foreligger heller ingen statistikk

pA omradet som gir oss informasjon om utviklingen i sjolhogsten. Veda kontakte en del storre

skogeiendommer har en likevel fAtt et inntrykk av utviklingen av sjolhogsten.

Statens Skoger (7) kan opplyse at salg av ved pA rot har okt sterkt i de siste 4-5 Arene.

Dette er vist i tabell 16.

Tabell 16. Saig av ved pa rot i Statens Skoger 1) . 1 000 fm 3

Ved solgt pA rot 	 Ved solgt pA rot

1961  	 18 	 1971  	 9
1962  	 23 	 1972  	 8
1963  	 20 	 1973  	 5
1964  	 18 	 1974  	 5
1965  	 15 	 1975  	 7
1966  	 13 	 1976  	 ..
1967  	 12 	 1977  	 ..
1968  	 11 	 1978  	 9
1969  	 13 	 1979  	 10
1970  	 10 	 1980  	 15

1) I oversikten er ikke tatt med gratis tilvising av trevirke til brensel.

Tabell 17 viser den Arlige endringen i salg av ved pa rot i Statens Skoger uttrykt i

prosent p.a.

Tabell 17. Gjennomsnittlig Arlig endring i salg av ved pA rot i Statens Skoger. 1961 - 1980.
Prosent

	

1961 - 1967  	 -6,5

	

1967 - 1973  	 -13,6

	

1973 - 1978  	 +12,5

	

1978 - 1980  	 +29,1

	

1973 - 1980  	 +17,0

Statens Skogers arealer pa i alt 110 000 km 2 bestAr av 5 745 km 2 produktive arealer som er

jamt fordelt over hele landet, med overvekt i Nordland, Troms og Finnmark. Ut fra geografiske

spredninger burde derfor sjolhogst i Statens Skoger vmre relativt representative for sjolhogst i

landets skogarealer, men p.g.a. overvekt i de tre nordligste fylker kan vi vente noe lavere verdier

for storrelser pa sjolhogst (m 3 /km 2 ) sammenliknet med landet som helhet. Den relative endringen i

sjolhogst fra Ar til Ar kan vi derimot forvente stemmer bedre overens med landet ellers.

Som det gar fram av tabell 18 har okningen av sjolhogsten i flere skogeiendommer vmrt

adskillig storre sammenliknet med Statens Skoger.

Tabell 18. Antall sjolhoggere i noen utvalgte skogeiendommer

1976 	 1977 	 1978 	 1979 	 1980 	 1981

Lovenskiold-Vmkeroe (8) (366 km 2 prod. skog)  	 ••

	

.. 	 50 	 .. 	 400 	 ••

Trysil kommuneskoger (9) (380 km 2 prod. skog)  	 80 	 90 	 95 	 119 	 190 	 260

Trondheim kommuneskoler (10) (28 km2 prod. skog)  	 ..	 20 	 20 	 30 	 70 	 170

Oslo kommuneskoger (11) (150 km 2 prod. skog)  	 ..	 100 	 180 	 400 	 500 	 700

Ski kommuneskoger (12) (25-26 km 2 prod. skog)  	 •• 	 .• 	 26 	 116 	 134 	 150
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Felles for alle skogeiendommene i tabell 18 er at sjolhogsten begynte a oke i 1977 og skjot deretter

voldsomt i viTret fra 1978, mest i Oslo-omrAdet og noe mindre i Trysil og Trondheims-omradet. Tid-

ligere enn 1976 - 1977 har ingen av skogeiendommene kunnet gi informasjon. De fleste sitter likevel

igjen med inntrykket av at sjolhogsten var relativt stabil fra 1973 til 1976 - 1977.

I tabell 19 har vi beregnet en gjennomsnittlig prosentvis endring i sjolhogsten for alle

skogeiendommer, fra tabellene 16 og 18. Vi har ikke avveid m.h.t. areal eller nivA for sjolhogsten.

Alle skogeiendommene teller derfor likt. For 1977 er Statens Skoger den eneste kilden.

Tabell 19. Gjennomsnittlig Arlig endring av sjolhogsten i noen utvalgte skogeiendommer.
1961 - 1980. Prosent

	

1961 - 1967  	 -6,5

	

1967 - 1973  	 -13,6

	

1973 - 1977  	 +12,5

	

1977 - 1978  	 +24,0

	

1978 - 1980  	 +97,0

	

1973 - 1980  	 +35,0

Det vil ikke mre urimelig A anta at sjolhogsten har fulgt en utvikling som ligger et sted

mellom anslagene i tabellene 17 og 19.

2.4. Oppsummering 

Vi vil her anslA vedforbruket fra 1960 til 1980 pA bakgrunn av undersokelsene og statistikken

som er gjennomgAtt i aysnitt 2.1, 2.2 og 2.3. Folgende inndeling vil bli fulgt:

A. Kjopt ved

B. Egenprodusert ved

1. Forbruk av ved pa gArder over 5 da jordbruksareal

2. Sjolhogst og skrapmateriale

2.4. . Vedforbruket i 1979

I tabell 20 er det satt opp resultatene fra ulike undersokelser gjennomgatt i aysnitt 2.1

og 2.2.

I tabell 20 er samlet undersokelser fra til sammen 3 ulike fyringssesonger. Av den grunn er

de ikke helt sammenliknbare. Tabellen gir likevel nok informasjon til A vurdere kvaliteten pA resul-

tatene fra HE-undersokelsen.

Det er knyttet relativ stor usikkerhet til de fylkesfordelte tall fra HE-undersokelsen.

Utvalget er for spinkelt til A kunne gi tilfredsstillende sikre resultater. SlAr vi derimot sammen

tallene fra Oppland og Hedmark bor usikkerheten kunne reduseres. Oppland og Hedmark gir i sum et

forbruk pA 400 000 fm 3 eller 3,1 fm3 pr. husholdning. Tilsvarende tall fra undersokelsene til Miljo-

fagseminaret og DH-Oppland er 480 000 fm3 eller 3,7 fm 3 pr. husholdning. Vi har da sett bort fra

tidsforskjellen mellom Miljofagseminarets og DH-Opplands undersokelse. Som det‘gAr fram av

ningene over og tabell 20 samsvarer de ulike undersokelsene godt. Med unntakt 'av'Fet/Sorum-under-

sokelsen presenterer alle undersokelsene resultater som ligger fra 2,5 til 6,5 ganger over offentlig

statistikk. (HE-undersokelsen ligger 2,8 ganger over offentlig statistikk).

Videre i rapporten vil vi to utgangspunkt i et vedforbruk som tilsvarer HE-undersokelsen's

estimat, det vil si 1,8 mill. fm 3 og med et variasjonsomrAde fra 1,4 til 2,2 mill. fm3 , se tabell 21.
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Tabell 20. Forbruk av ved. Ulike undersokelser

Offentlig 	 HE-under 	 Miljofag- 	 More
Fet/Sorum 2) DH- 	

Institutt
Oppland 	 for skog-

statistikkl) sokelsen 	 seminaret 	 forskning
1979/80 	 1980/81 	 okonomi1978/79 	 1979 	 1978/79 	 1980/811980/81

I alt Pr. 	 I alt Pr. 	 I alt Pr. 	 I alt Pr. 	 I alt Pr. 	 I alt Pr. 	 I alt Pr.
1 000 hush. 1 000 hush. 1 000 hush. 1 000 hush. 1 000 hush. 1 000 hush. 1 000 hush.
m3 	m3	 m 3 	m3 	m 3 	m3	 m 3 	m3 	m 3 	mJ	 m 3 	m 3 	m3 	ms

Hele landet
• 	 651 	 0,4 1 800 1,2 1 000- 0,7-

	

4 700 	 3,2

Akershus  	 23 	 0,2 	 60 0,5

Fet/Sorum 	 3 	 0,5 	 4 	 0,7

Hedmark  	 66 	 1,0 	 300 4,6 	 280 	 4,2

Stange  	 3 	 0,5 	 20 	 3,2

Elverum  	 7 	 1,1 	 22 	 3,4

Sor-Odal  	 2 	 0,8 	 13 	 5,0

Trysil  	 3 	 1,1 	 19 	 7,6 	 13 	 5,1

Oppland  	 76 	 1,2 	 140 2,2 	 200 	 3,1

More og Romsdal 	 39 	 0,5 	 70 0,8

Tingvoll  	 2 	 1,6 	 5 	 4

1) Her er satt opp summen av "salg av ved" fra NOS Skogavvirkning og framskrevet tall over forbruk
av ved p& gArdene fra Landbrukstellingen 1979. 2) Ikke medregnet sjolhogst og skrapmaterialer.

He-undersokelsen viser at 18,9 prosent av vedforbruket ble kjopt fra skogeiere i 1979. Til-

svarende tall fra MFS-undersokelsen er 25 prosent. I og med at HE-undersokelsen omfatter hele

landet vil det mre naturlig A to utgangspunkt i 18,9 prosent. Det vil si et forbruk pA 340 000 fm 3

i 1979. Dette anslaget ligger 160 000 fm 3 over "solgt ved" gitt gjennom NOS Skogstatistikk (med-

regnet bark).

I HE-undersokelsen er forbruket av egenprodusert ved i vaningshus beregnet til 4,2 fm 3 , se

aysnitt 2.2.1. VAningshus er da definert som alle beboelseshus pA gArdsbruket, bade hovedbygning,

forvalterbolig o.l. og vaningshus pS nedlagt Ord. Problemet er om forbruk av egen ved i vaningshus

tilsvarer forbruket av egenprodusert ved pa gArdene (NOS Skogavvirkning og Landbrukstellingen 1979).

I folge Landbrukstelling 1979 var det i 1978 om lag 120 000 gArdsbruk. Dersom disse skulle ha et

forbruk pA 4,2 fm 3 pr. bruksenhet ville forbruket mre om lag 500 000 fm 3 total t. Dette estimatet

stemmer godt overens med Landbrukstellingens tall for forbruk av ved pA gArdene, lik 464 000 fm 3

(jfr. tabell 1).

Landbrukstellingens tall for egenprodusert ved brukt pA gArdene er totaltall, og lite taler

for at brukere kan ha fordeler av A oppgi gale opplysninger om dette forbruket. Landbrukstellingens

tall pa 464 000 fm 3 burde derfor gi et godt estimat pA forbruket av egenprodusert ved pA gardene i

1978. Med utgangspunkt i utvalgstellingen i 1972-73 kan dette forbruket framskrives til 1979.

Landbrukstellingens tall gir oss mulighet til a restbestemme mengden sjolhogget ved og

skrapmaterialer til ved, se tabell 21.

Tabell 21. Forbruk av ved i private husholdninger i 1979. 1 000 fm 3

I alt 	 Kjopt ved Forbruk pA 	 Sjolhogget ved og
Order 	 skrapmaterialer

Gjennomsnitt  	 1 800
	

340 	 470 	 990

Variasjonsomrade  	 1 400-2 200
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2.4.2. Vedforbruket 1960 - 1980

Tidligere i rapporten har vi Ott gjennom fire kilder som pa ulike mater beskriver utviklingen

i vedforbruket fra 1960 til 1980:

* NOS Skogstatistikk gir tall for utviklingen i salg av ved og i forbruk av ved pa Order.

* Sjolhogsten i Statens Skoger og noen utvalgte skogeiendommer gir en indikator pA utvik-
lingen i sjolhogsten totalt.

* Folke- og boligtellingen 1960 og 1980, Boligundersokelsen 1967 og Boforholdsundersokelsen
1973 gir informasjon om husholdninger med ved som viktigste oppvarmingsmate.

* Industristatistikken og Utenrikshandelsstatistikken gir tall for tilgangen pA ovner for
fast brensel.

I tabell 22 har vi satt opp de ulike kildene skallert etter forbruket av ved i 1979. Ut-

viklingen i tilgangen p& ovner for fastbrensel er ikke tatt med fordi statistikken er mangelfull

tidligere enn 1973.

Tabell 22. Vedforbruket i 1960, 1967, 1972 og 1979. Ulike kilder. 1 000 fm 3

1960 	 1967 	 1973 	 1979 

I alt (A+B+C)  	 2 300-3 100 	 1 500-2 000 	 860-1 100 	 1 800

A. Kjopt ved (aysnitt 2.1.1)  	 540 	 330 	 260 	 340

B. Forbruk av ved p& Order (aysnitt 2.1.2) 	 1 150 	 775 	 443 	 470

C. Sjolhogst og skrapmateriale til ved
(aysnitt 2.3.3) 	 600-1 400 	 400-900 	 160-400 	 990

D. Ved som viktigste oppvarmingsmate
(aysnitt 2.3.1) 	 2 600 	 1 900 1 070 	 1 800

Kjopt ved er definert lik solgt ved. Det er i tabell 22 tatt utgangspunkt i nivaet 1979, se

forrige aysnitt, og tilbakeskrevet dette forbruket med utviklingen i salg av ved gitt gjennom

NOS Skogstatistikk.

Som tidligere pdpekt gir Landbrukstellingen 1979 et brukbart estimat for forbruk av ved pA 

Order. Med basis i Utvalgstellingene 1956-57, 1966-67, 1972-73 og Landbrukstellingen 1(279 er

forbruk av ved pA Order beregnet direkte.

I aysnitt 2.3.3 ble utviklingen i sjolhogsten anslAtt ut fra sjolhogsten i 6 utvalgte skog-

eiendommer. I tabell 22 er denne utviklingen skallert med forbruket av sjolhogget ved og skrapmate-

rialer i 1979. Vi har da antatt samme prosentvise endring i forbruket av sjolhogget ved som skrap-

materialer o.l. til ved. I folge Hedmarksundersokelsen (1) er dette forbruket av skrapmaterialer

o.l. relativt lite og betyr dermed mindre i den store sammenheng.

De tre forste kildene beskriver bare deler av vedforbruket, mens den siste, viktigste opp-

varmingsmAte, er en indikator pA totalt vedforbruk. Totalforbruket kan n& enten bestemmes som

summen av kilde A, B og C eller kilde D alene.

Det framgAr av tabell 22 at summen av de tre forste kildene stemmer svrt godt overens med

den siste. Vi har valgt A to utgangspunkt i kilde D, det vil si viktigste oppvarmingsmate, for A

beskrive utviklingen i totalforbruket av ved. Forbruket av sjolhogget ved og skrapmaterialer er

aystemt med totalforbruket, se tabell 23.
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Tabell 23. Forbruk av ved i private husholdninger 1960 - 1980. 1 000 fm 3

Egenprodusert ved 
Kjopt 	 Forbruk av 	 Forbruk av sjol-
ved 	 ved pa Order 	 hogget ved og

	

over 5 da 	 skrapmaterialer 
1960  	 2 600	 540	 1 150	 910

1961  	 2 500	 505	 1 100	 895

1962  	 2 410	 490	 1 045	 875

1963  	 2 370	 520	 990	 860

1964  	 2 190	 415	 935	 840

1965  	 2 070	 365	 880	 825

1966  	 1 980	 340	 830	 810

1967  	 1 900	 330	 775	 795

1968  	 1 720	 300	 720	 700

1969  	 1 540	 300	 625	 615

1970  	 1 430	 275	 610	 545

1971  	 1 300	 280	 550	 470

1972  	 1 180	 270	 495	 415

1973  	 1 070	 260	 443	 367

1974  	 1 100	 260	 447	 393

1975  	 1 180	 260	 451	 469

1976  	 1 260	 260	 455	 545

1977  	 1 350	 265	 460	 625

1978  	 1 460	 285	 464	 711

1979  	 1 800	 340	 470	 990

1980  	 2 000	 400	 473	 1 127

Usikkerhet 

Resultatene fra tabell 23 er naturlig nok beheftet med en del usikkerhet. Anslagene for 1979

ble i aysnitt 2.4.1 angitt med et variasjonsomrade pa + 400 000 fm3 . Det vil ikke vmre helt urimelig

A regne med minst samme prosentvise variasjonsomrade for arene 1960 - 1980. Spesielt er det knyttet

stor usikkerhet til beregningene av sjolhogst og delvis til andelen kjopt ved. Anslagene for forbruk

av ved pa Order er derimot betraktelig mer sikre. I figur 6 er et variasjonsomrade anskueliggjort.

I alt



1000 fm3
Variasjonsomrade Gjennomsnittlig anslag

1960 1965 19 70 1975 19 80

Figur 6. Forbruk av ved i private husholdninger. 1960-1980
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3. FORBRUK AV KOKS, KULL OG TORV I PRIVATE HUSHOLDNINGER

Vi vil her ga gjennom ulike kilder der forbruket av kull, koks og tory er forsokt kvantifisert.

Poleszynski's (13) data er basert pA oppgaver fra Conrad Phil, OED og Hagen og Moller (14).

Tallene inkluderer kull, antrasitt, brunkullbriketter, koks og sinders solgt til gruppene "boliger,

kontorer, forretninger osv.", se tabell 24. Tallene er i folge Conrad Pihl (15) restbestemt etter at

industriens forbruk er anslatt. Forbruk i private husholdninger og tjenesteytende mringer er skjons-

messig fordelt med utgangspunkt i folgende nokkel:

Koks: private husholdninger 70 prosent f.o.m. 1958 t.o.m. 1962

50 prosent f.o.m. 1963 t.o.m. 1980

Kull: private husholdninger 60 prosent f.o.m. 1958 t.o.m. 1962

50 prosent f.o.m. 1963 t.o.m. 1980

I Statistisk Sentralbyra's forbruksundersokelser er det blant annet spurt om forbruk av kull

og koks. Med unntak av undersokelsen i 1958 ble forbruket bare anslAtt i kroner. Med basis i energi-

prisene og antatt antall husholdninger i de aktuelle arene, er mengde kull og koks beregnet, se

tabell 24.

Forbruket av tory er estimert av Det norske Myrselskapet.

Tabell 24. Forbruk av kull og tory i privathusholdninger

KULL (1 000 t) 	 KULL (1 000 t) 	 TORV 
Forbruker- 	 Forbruker- 	 Det norske

Poleszynski 	 under- 	 Poleszynski	 under- 	 myrselskap
sokelsen 	 sokelsen

Priv. 	 Priv.Priv. 	 Priv. 	 Priv. 	 Priv. 	 Priv.
hush. + 	 hush. +hush. 	 hush. 	 hush. 	 hush. 	 hush.
tjenesteyt. 	 tjenesteyt. 

1958  	 115 	 69 	 75 	 227 	 160 	 279 	 780

1959  	 70 	 42 	 246 	 172 	 710

1960  	 79 	 47 	 217 	 152 	 600

1961  	 63 	 38 	 164 	 115	 540

1962  	 73 	 44 	 256 	 179 	 490

1963  	 72 	 36 	 266 	 133 	 350

1964  	 83 	 42 	 152 	 76 	 280

1965  	 93 	 47 	 244 	 122 	 190

1966  	 54 	 27 	 223 	 112 	 120

1967  	 73 	 37 	 124 	 179 	 90 	 186 	 40

1968  	 78 	 39 	 208 	 104 	 20

1969  	 87 	 44 	 187 	 94 	 10

1970  	 109 	 55 	 128 	 64 	 7

1971  	 133 	 67 	 131 	 66 	 6

1972  	 80 	 40 	 98 	 49 	 5

1973  	 29 	 15 	 37 	 106 	 53 	 56 	 5

1974  	 36 	 18 	 109 	 55 	 4

1975  	 35 	 18 	 13 	 103 	 52 	 40 	 4

1976  	 37 	 19 	 103 	 52 	 4

1977  	 32 	 16 	 78 	 39 	 2

1978  	 35 	 17 	 15 	 76 	 38 	 35 	 2

1979  	 47 	 23 	 98 	 A9 	 3

1980  	 25 	 12 	 44 	 22 	 3
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HE-undersokelsen 1979 inneholder ogsA sporsmAl om forbruk av kull og koks:

Tabell 25. Forbruk av koks og kull i private husholdninger i 1979. HE-undersokelsen.

Prosent av
husstandene

Forbruk pr. hus-
stand, alle hus-
stander. Kg 

Forbruk i
alt. 1 000 t

Koks  	 6,0 	 26,0 	 39

Kull . . OOOOO  	 0,5 	 4,8 	 7

Med hensyn til koks stemmer anslagene fra Forbruksundersokelsen og Poleszynski relativt godt

overens i 1973, 1975 og 1978. I 1958 og 1967 er derimot Forbruksundersokelsens tall markert hoyere

enn Poleszynkskis, rundt 100 prosent. Poleszynskis og Forbrukserundersokelsens tall for kullforbruket

stemmer godt overens med unntak av 1967.

I tabell 26 er anslagene fra tabell 24 og 25 veld mot hverandre. For koks har vi i tabell 26

tatt utgangspunkt i et middel mellom Poleszynskis og Forbruksundersokelsens tall fra 1969 til 1973.

Fra 1973 til 1980 er Poleszynskis og HE-undersokelsens tall lagt til grunn.

For kull er det tatt utgangspunkt i avrundte tall fra Poleszynski, samt justering for 1979 pa

bakgrunn av HE-undersokelsen.

Tabell 26. Forbruk koks, kull og tory i private husholdninger.

Kull 	 Koks 	 Tory
1 000 t 	 1 000 t 	 1 000 m3

1960  	 70 	 240 	 600

1961  	 50 	 230 	 540

1962  	 40 	 170 	 490

1963  	 45 	 200 	 350

1964  	 35 	 115 	 280

1965  	 40 	 180 	 190

1966  	 45 	 170 	 120

1967  	 30 	 135 	 40

1968  	 40 	 150 	 20

1969  	 40 	 125 	 10

1970 . 	 45 	 80 	 7

1971 	 . ..... 	 55 	 75 	 6 .

1972 . 	 65 	 55 	 5

1973  	 40 	 55 	 5

1974 	 . . O .. . ..... .. . OOO 	 25 	 55 	 4

1975 	 — OOOOOO . O • . 	 20 	 50 	 4

1976 .... . 	 .... 	 20 	 50- 	 4

1977  	 15 	 40 	 2

1978  	 15 	 35 	 2

1979 . 	 10 	 40 	 3

1980 . 	 .... ... .... 	 10 	 35 	 3



30

4. FORBRUK AV FAST BRENSEL I PRIVATE HUSHOLDNINGER, OPPSUMMERING.

I tabell 27 er det satt opp forbruket av kull, koks, ved og tory omregnet til energienheten TJ.

Tallene gir uttrykk for den teoretiske brennverdi. Virkningsgrad for fyringsanlegg er ikke medregnet.

Den teoretiske brennverdien for tore varierer endel fra kilde til kilde. Som et gjennomsnitt velges

5,0 TJ/1 000 m 3 (eller 12,5 TJ/1 000 t).

Tabell 27. Forbruk av koks, kull, ved og torv. PJ

I alt
	

Koks 1) 	 Ku11 2) 	 Ved 3) 	 Tory4)

1960  	 33,6 	 6,8 	 2,0 	 21,8 	 3,0

1961  	 31,7 	 6,6 	 1,4 	 21,0 	 2,7

1962  	 28,6 	 4,8 	 1,1 	 20,2 	 2,5

1963  	 28,7 	 5,7 	 1,3 	 19,9 	 1,8

1964  	 24,1 	 3,3 	 1,0 	 18,4 	 1,4

1965  	 24,6 	 5,1 	 1,1 	 17,4 	 1,0

1966  	 23,3 	 4,8 	 1,3 	 16,6 	 0,6

1967  	 20,8 	 3,8 	 0,8 	 16,0 	 0,2

1968  	 19,9 	 4,3 	 1,1 	 14,4 	 0,1

1969  	 17,7 	 3,6 	 1,1 	 12,9 	 0,05

1970  	 15,6 	 2,3 	 1,3 	 12,0 	 0,04

1971  	 14,5 	 2,1 	 1,5 	 10,9 	 0,03

1972  	 13,3 	 1,6 	 1,8 	 9,9 	 0,03

1973  	 11,7 	 1,6 	 1,1 	 9,0 	 0,03

1974  	 11,5 	 1,6 	 0,7 	 9,2 	 0,02

1975  	 11,9 	 1,4 	 0,6 	 9,9 	 0,02

1976  	 12,6 	 1,4 	 0,6 	 10,6 	 0,02

1977  	 12,8 	 1,1	 0,4 	 11,3 	 0,01

1978  	 13,7 	 1,0 	 0,4 	 12,3 	 0,01

1979  	 16,5 	 1,1 	 0,3 	 15,1 	 0,02

1980  	 18,1 	 1,0 	 0,3 	 16,8 	 0,02

1)28,5 TJ/1 000 tonn. 2) 29,1 TJ/1 000 tonn. 3) 8,4 TJ/1 000 m 3 . 4) 5 TJ/1 000 m3 .

Totalt for hele perioden 1960-1980 har forbruket av fast brensel blitt redusert fra 33,6 PJ

i 1960 til 18,1 PJ i 1980. Dette er en nedgang pa om lag 45 prosent. Framfor alt skyldes nedgangen

at forbruket av kull, koks og tor-v er kraftig redusert i samme tidsrom. Forbruket av ved har ikke

hatt samme utvikling. Fra 1960 til 1973 sank forbruket fra 21,8 PJ til 9,0 PJ, dvs. en nedgang pa om

lag 60 prosent. Fra 1973 og fram til 1980 okte vedforbruket kraftig til 16,8 PJ, dvs. nesten en for-

dobling pA 7 Ar. Dette gir en okning i vedforbruket fra 1973 til 1980 pa 2,2 TWh, teoretisk brenn-

verdi. Dersom denne energimengden isteden skulle v.Tre dekket med elektrisk oppvarming, ville det ha

fort til et merforbruk av elektrisk kraft pa 1,0 - 1,5 TWh. Okningen i vedforbruket var spesielt

sterk fra 1978 til 1980. Forbruket av sjolhogget ved og skrapmaterialer til ved star for storstedelen

av denne okningen.

Utviklingen i vedforbruket faller sv.Trt godt sammen med den relative prisendringen pa parafin

i samme tidsrom. Fra 1960 til 1973 falt realprisen pA parafin med omlag 30 prosent. Flere hushold-

ninger gikk over fra vedfyring til oljefyring og vedforbruket sank. Fra 1973 til 1980 har realprisen

pg parafin steget med 95 prosent, med den folge at forbruket av ved okte. Det har blitt for dyrt A

fyre med parafin.



31

Kostnadene ved vedfyring varierer mye avhengig av anskaffelsesmSten. Kjopt, ferdig-klovd ved

faller oftest svmrt dyrt. I Oslo-omrAdet er det i dag ikke uvanlig med 1 000 kr pr. favn. Dette til-

svarer en effektiv varmepris pA 45-60 ore/kwh, dersom virkningsgraden i ovnen er mellom 50 og 65

prosent. Til sammenlikning kan nevnes at effektiv varmepris for parafin pr. 2/3 1982 er 42 ore/kwh

(inklusive merverdiavgift) dersom virkningsgraden antas 	 vmre 70 prosent. Vedfyring basert p& kjopt,

ferdig-klovd ved er m.a.o. neppe mer lonnsom enn oppvarming med parafin.
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Maleenheter

1 lm
3 (loskubikkmeter) = 0,6 fm

3 (fastkubikkmeter)

1 favn (sedfavn) = 2,4 1m 3 = 1,44 fm3

1 PJ (pentajoule) = 10 15 J (joule) = 1 000 TJ

Vi har 1 PJ = o,278 TWh (278 mill. kWh)

1 PJ svarer til 23 600 tonn olje.
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Vedlegg 	 2

Landbruksteljing 1979. Definisjoner.

Kven som hadde oppgaveplikt 

a. Fullstendig teljing

Alle som i ein kommune fylte eitt eller fleire av folgjande vilkar skulle gi oppgave til teljinga:

1. Alle som atte minst 5 dekar jordbruksareal
2. " 	 25 dekar produktivt skogareal
3. " dreiv minst 5 dekar jordbruksareal
4. " 	 300 m 2 areal under glass/plast utanom planteskole
5. " 	 2 dekar gronsaker pa friland
6. " 	 1 dekar jordbsTrareal
7. " 	 1 dekar bringebeeareal
8. med minst 3 hestar (medregna fol)
9. " 	 10 storfe (medrekna kalvar)

10. " 	 200 svin
11. " 	 1 000 honer
12. " rev og/eller mink
13. " minst 20 biekubar
14. " 	 50 frukttre
15. 	 " 	 50 b&rbuskar

b. Utvalsteljing

Det vart trekt eit utval av alle familieeiningar i landet. Folgjande kategoriar i utvalet skulle

gi oppgave:

1. Slike som hadde hustomt og/eller hyttetomt, kolonihage, parsell, husdyr eller hund og ikkje
var oppgavepliktige i vedkomande kommune etter nokon av punkta 1-15 ovanfor.

2. Slike som hadde hytte utan tilliggande tomt (punktfeste).

Dei som var uttrekte til utvalsteljinga skulle svare pa langt f.Trre sporsmal enn dei som var

oppgavepliktige til den fullstendige teljinga.

For utvalsteljinga er det swert fa resultat som kan publiserast pa kommuneniva. I dette heftet

er det berre tabellane 3 og 6 som har med tal fra utvalsteljinga.

I publikasjonen Landbruksteljing 1979, hefte I, blir det gitt ei meir omfattande orientering om

landbruksteljinga og om tidlegare teljingar i landbruket. I det heftet er ogsa teljingsskjema, og rett-

leiing for utfyllinga av desse, tekne med som vedlegg.

I alt er det planlagt sju temahefte (hefte I-VII) fra teljinga. I tillegg reknar vi med a lage

1-2 oversiktshefte der ogsa tal fra tidlegare teljingar er med for A vise utviklinga som har yore pa

ulike °wade.
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Vedlegg 	 3

Forbruk av ved i fritidshus 

Det foreligger ingen offentlig statistikk pA omrAdet. PA grunnlag av opplysninger som fram-

kommer bl.a. i NOU - 1981: 	 21 "Hytte og fritidshus", kan et roft anslag gjores.

Ifolge Hytteutvalget var totaltallet for fritidshus pr. 1980 287 000. Tilsvarende tall i 1970

var 190 000, dvs. en tilvekst pa 7 - 9 000 hytter pr. At-. Gjennomsnittlig for hele landet ble fritids-

boligen benyttet 30 dager i Aret og ifolge Fritidshusundersokelsen 1978 var det:

59 prosent som vesentlig brukte fritidshuset i sommerhalvAret

* 35 prosent jevnt fordelt 	 bade sommer- og vinterhalvAret

* og 5 prosent vesentlig i vinterhalvaret.

Ut fra disse tallene kan en anta at fritidsboliger i gjennomsnitt blir benyttet 10 dager pr.

Arlig fyringssesong.

40 prosent av alle fritidshus har ifolge NOU - 1981: 21 innlagt elektrisk strom. Fritidshus-

undersokelsen 1970 gir omtrent samme resultat for 1970. Rundt 60 prosent, grovt regnet nit- en ser bort

i fra fyring med flytende brensel, fAr dermed sitt varmebehov dekket av ved. Dersom en gar ut fra et

vedbehov 0 30 - 40 liter fast mfl pr. fyringsdag og hytte vil totalt forbruk av ved for fritidshus
1).vwre :

1970 	 1980

1 000 m3 fm
	

30 - 50 	 50 - 80

En har da antatt at vedovner ikke benyttes i sommerhalvAret.
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