Plats:

Gröna Klustret Nuntorp

Dag och tid:
21 januari kl. 18-21

Teorikväll

25-27 januari kl. 9-15

Utbildning i skogen

3 februari kl. 8-15.30

Uppkörningsdag i skogen

Pris:

6 595 kr per deltagare exkl. moms.
Fika, fältlunch, registrering samt
registreringsavgifter till Säker Skog ingår
i kursavgiften!
Max 12 deltagare

Anmälan:

Senast 8 januari till
elisabette.emanuelsson@gronaklustret.se

Kursledare är Johan Larsson & Michael Qantenburg
Avbokning/No-Show
Anmälan är bindande. Av- och ombokningar senast tre veckor innan kursstart. Vid
sen avbokning eller vid no-show debiteras fullt pris. Av- och ombokningar ska ske
skriftligen till elisabette.emanuelsson@gronaklustret.se
Om anmäld kursdeltagare fått förhinder och inte har möjlighet att delta på kursen
kan platsen överlåtas till annan person. Dock får detta endast göras efter
godkännande av Gröna Klustret Nuntorp.
Inställd kurs
Gröna Klustret Nuntorp förbehåller sig rätten att ställa in en kurs. Skulle detta ske
återbetalas inbetalda avgifter och kursdeltagaren meddelas snarast. Ersättningar
utöver kursavgifter utbetalas inte.
Betalning
Kursavgiften faktureras senast ca 3 veckor innan kursstart.
Varmt välkommen med din anmälan!

Motorsågskörkort nivå A, Motorsågning
Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda
motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband
med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).
· Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med användning av
motorsågen enligt ovan. (genom t.ex. berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)
· Färdigheter att starta och hantera den startade motorsågen på ett säkert sätt.
· Färdigheter att såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja samt att kunna göra s.k. instick. Tekniker
för att stödja och avlasta sågen mot kroppen etc. Kännedom om lämpliga metoder för vedkapning.
· Färdighet att utföra daglig skötsel inklusive filning av sågkedjan.
· Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt
funktion.
· Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för
svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

Motorsågskörkort nivå B, Trädfällning, grund
Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt
använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att
trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast
behandlas översiktligt).
· Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid normalt skogsarbete och
de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. resterande berörda delar i sammanfattning av AFS
2012:01)
· Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”normala” träd av
varierande storlek med god kontroll och säkerhet. (upp till max dubbla svärdslängden, ca 65 cm stubbdiameter
vid 13” svärd)
· Kunskaper och färdigheter att använda olika vanliga fällhjälpmedel. (minst brytjärn/trampjärn, kilar och
kanske även slana med piggar)
· Kunskaper och färdigheter att kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och arbetsbelastningen bra sätt.
· Kännedom om de speciella risker som är förknippat med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn
liksom översiktlig kännedom om några vanliga arbetsmetoder. (Vrida ner träd med brytjärn/vändband, baxa
träd bakåt med massavedbit, rotvältor, kap i måttlig spänning inkl. sågning från två håll och riskområden)
· Kunskaper och färdigheter att använda och vårda tillbehör som lyftsax, lyftkrok och måttband.
· Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för
svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

Kursledare Johan Larsson
Jag har jobbat i skogen med motorsåg i 30 år och med
motorsågsutbildning sedan 1996. 2005 blev jag certifierad genom Säker
Skogs modell för att jobba med motorsågskörkortet. Jag har idag de
flesta körkort som har lanserats och jobbar parallellt som systemansvarig
åt Säker Skog. Att vara systemansvarig innebär att man ansvarar för en
grupp instruktörer som man ska se till de har den information de
behöver för att hålla en hög nivå på sina utbildningar. Andra uppgifter
är också att ev. utbilda nya instruktörer och kvalitetssäkra de som ingår i
min grupp.

Kursledare Michael Quantenburg
Första gången jag höll i en motorsåg var 1973, då jag fick hjälpa till på
familjens torp i Dalsland. Gick i slutet på 70-talet en motorsågskurs i
Hensbacka. Jobbade till och från i egen skog under 80- och 90-talet. Gick
en grundkurs i skogsbruk under ett år i Kalix. Stannade kvar och
arbetade i skogen i två år. Började därefter Skogsmästarlinjen i
Skinnskatteberg som varade i tre år. Fick därefter jobb på Skogsstyrelsen
och arbetade bland annat med motorsågsutbildningar tillsammans med
Johan Larsson. Blev kvar på styrelsen i cirka tio år. Sedan fick jag en
tjänst på Hushållningssällskapet där jag arbetade med Johan igen, i cirka
4 år med utbildningar, ädellöv-lövskogsbruk, skogens sociala värden och
stämplingar. intresset ökade för blommor och växter, ansökte en
utbildning i Dingle. Kom in och pluggade ett år på distans. Har nu
arbetat på Vänersborgs kommun i snart fyra år. Jobbar som arbetsledare
på Skog och Natur. För att vidareutveckla mig gick jag en arborist
klättrings kurs förra året. Innehar Motorsågskörkort A,B,C, E och F. Får
examinera A,B, E och F. Innehar också Röjsågskort RA och RB och får
examinera båda korten. Förutom min tjänst på Kommunen driver jag ett
företag som arbetar med avancerad trädfällning och beskärningar.

