Motorsågskörkort nivå C
Motorsågskörkort nivå C, Trädfällning avancerad
Tid:

1-3 december: kl 09:00 - 15:00 - Tre praktiska övningsdagar i skogen

Plats: Gröna Klustret Nuntorp
Pris: 7495 kr per deltagare exkl. moms.
Fika, fältlunch, kurslitteratur samt registrering och registeravgifter till Säker
Skog ingår i kursavgiften!
Anmälan: Till elisabette.emanuelsson@gronaklustret.se senast 17 nov 2020

Totalt 6 deltagare.
Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs
för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra
och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd,
nertagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.
· Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg
vid avancerat skogsarbete enligt ovan och de risker som är förknippat med
användningen. (genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01)
· Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av
”svåra” träd med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte
kan/bör göras med motorsåg. God kännedom om vilka möjligheter som finns att öka
säkerheten genom att välja lämplig fällmetod/fällredskap samt utnyttja olika typer av
åtgärder/säkringar vid särskilt känsliga fällningar som vid ledningar, vägar och hus.
· Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjning och
tillvaratagande av fastfällda träd och träd som skadats genom t.ex. vindfällning och
snöbrott med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte
kan/bör göras med motorsåg. God kännedom om tillgängliga arbetsmetoder.
Observera att det i samband med omfattande uppröjningsarbeten av stormfälld skog
på normal skogsmark krävs kompletterande utbildning med repetition och
instruktioner om aktuella arbetsmetoder och säkerhetsutrustningar.
· Kunskaper och färdigheter att använda olika kraftfulla fällhjälpmedel som vinsch,
fällriktare, flera kilar i bredd och i flera lager.
· Kunskaper och färdigheter att fälla, kvista och kapa trädstammar och grenar i
spänn på ett säkert sätt.

Kursledare Johan Larsson
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.

