
 

 

Sensorveiledning – ECON4925, våren 2004 

Problem 1 
“Forest resources” er ett av de ni pensumkapitler i Perman et al. 2003. Problemstillingen 
er behandlet også i Samuelsons klassiske bidrag på feltet som også er pensum, men 
praksis bare anbefalt tilleggsløsning. Spørsmålet i oppgaven er sammenfallende med det 
sentrale teoretiske innhold i nevnte kapittel, ofte referert til som Faustmanns regel.  

Oppgaven krever ikke matematisk utledning, men gode studenter vil besvare den ved 
hjelp av det. Uansett skal det slik oppgaven er formulert legges relativt stor vekt på 
økonomisk resonnement/tolking i besvarelsen.  

En god besvarelse vil definere ”single rotation forest model” som en modell for analyse 
av gevinst ved felling av en (plantet) skog med homogene trær plantet samtidig. I 
problemet inngår tilvekstfunksjonen, dvs. en funksjon for massen av tømmer som 
funksjon av tid siden planting. Dessuten inngår plantingskostnader, pris (netto for 
fellingskostnader) og en diskonteringsrate (rentesats). Grunnen er forutsatt å ikke ha 
alternativ bruk (alternativkostnad lik null)verdi, og skogen er forutsatt bare å ha verdi ved 
tømmeret som produseres (ingen eksterne effekter).   

”Infinite rotation forest model” skiller seg fra dette ved at grunnen brukes om og om 
igjen til nyplanting og høsting av skog. Derved genereres implisitt en grunnverdi og 
grunnrente.  

En god besvarelse bør kunne fastslå og begrunne at det optimale fellingstidspunktet i 
”single”-modellen er når tilveksten er lik renten. Videre at det optimale 
fellingstidspunktet i ”infinite”-modellen er lavere, fordi det i denne modellen også 
avveies mot nåverdien av all framtidig drift.   

Det eksplisitte svaret i form av pensumbokas formuleringer av Faustmanns regel: 
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utledet ved eksamensbordet er en meget

Problem 2  

 god prestasjon. Men økonomisk tolking og 
forklaring er like fullt nødvendig for en toppkarakter. 

Virkningene av skift i parametrene kan besvares tilfredsstillende ved hjelp av nokså rett 
fram økonomisk resonnement. Utledningene er her litt krevende og boka har plassert dem 
i et appendix til kapitlet.  

Gode kandidater kan score ytterligere litt på relevante tilleggskommentarer, for eksempel 
knyttet til mulig forskjeller mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk optimalitet. 
om 

For sensorveiledning er det greiest å vise til pensumnotat på kurssiden 
http://folk.uio.no/gasheim/4925s4FF.pdf 
 
Avsnitt “2. The basic hydro model” (p.4) i dette behandler “social optimum” med 
målfunksjon definert i (4), optimeringsproblemet stilt opp i (6), Lagrangefunksjonen i (7) 
og førsteordensbetingelser i (8). Figure 1 viser løsningen med to perioder. Hovedpoenget 
er at det skal bli den samme prisen i alle perioder. Dette er Hotelling’s regel, 
arbitrasjemekanismen virker. 
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