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Erfarna	  och	  kunniga	  skogsarbetare	  erbjuds	  certifiering	  på	  motorsågskörkort	  A	  och	  B	  på	  en	  dag!	  

Denna	  certifiering	  som	  innehåller	  teoretiska	  och	  praktiska	  prov	  och	  leder	  fram	  till	  
Motorsågskörkort	  A	  &	  B	  körs	  på	  en	  dag,	  och	  det	  innebär	  att	  jag	  ställer	  motkrav	  på	  er.	  

Jag	  skickar	  ut	  material	  som	  ni	  skall	  läsa	  på	  innan,	  för	  att	  klara	  av	  teoriproven.	  Dessutom	  anskaffar	  
ni	  boken	  Motorsågning	  från	  Skogsstyrelsen,	  http://shop.skogsstyrelsen.se/sv/bocker-‐
broschyrer/bocker/,	  och	  ni	  läser	  även	  den.	  	  

Vi	  startar	  dagen	  med	  en	  frågestund	  för	  att	  reda	  ut	  eventuella	  frågetecken	  innan	  provet	  startar.	  
Sedan	  kör	  vi	  teoriprovet	  för	  A	  och	  sedan	  för	  B.	  Efter	  provet	  kör	  vi	  en	  genomgång	  av	  resultaten	  
samtidigt	  som	  vi	  fikar.	  

Förhoppningsvis	  klarar	  alla	  av	  dessa	  prov	  så	  vi	  kan	  gå	  vidare	  utan	  omprov.	  Reglerna	  för	  proven	  
följer	  Säker	  Skogs	  principer,	  vilket	  innebär	  att	  omprov	  kan	  ske	  tidigast	  dagen	  efter	  denna	  provdag,	  
med	  extra	  kostnader	  som	  följd.	  Detta	  gäller	  både	  teoretiska	  och	  praktiska	  prov.	  

Efter	  fikat	  blir	  det	  kontroll	  av	  personlig	  skyddsutrustning	  och	  sågar/fällhjälpmedel/verktyg.	  	  Alla	  
deltagare	  har	  med	  egen	  komplett	  utrustning.	  Vi	  använder	  oss	  av,	  en	  av	  er,	  ordnad	  lämplig	  
lokal/verkstad.	  Bord	  eller	  arbetsbänkar	  skall	  vara	  uppställda	  så	  att	  alla	  får	  plats.	  	  

Nu	  åker	  vi	  ut	  till	  skogen	  som	  ni	  anordnar.	  Jag	  kan	  hjälpa	  till	  med	  att	  ordna	  med	  skogsområde,	  men	  det	  
tillkommer	  i	  så	  fall	  kostnader	  för	  detta.	  Skogen	  skall	  bestå	  av	  minst	  ett	  tiotal	  raka	  fullvuxna	  träd,	  helst	  
gran,	  med	  en	  brösthöjdsdiameter	  på	  20-‐30	  cm.	  	  

Där	  kör	  vi	  kedjeprov	  och	  A-‐prov	  praktiskt.	  Sedan	  kör	  vi	  B-‐provet	  praktiskt.	  	  	  

Dokumentation	  och	  ansökningshandlingar	  för	  Motorsågskörkortet	  fylls	  I	  och	  skickas	  till	  Säker	  Skog	  för	  
registrering	  och	  utfärdande.	  

Under	  dagen	  äter	  vi	  i	  skogen,	  vi	  gör	  upp	  en	  eld	  om	  det	  passar,	  så	  fika	  eller	  något	  att	  grilla	  tas	  med	  av	  
deltagarna.	  	  

Alternativ.	  	  

Om	  ni	  bedömmer	  att	  era	  anställda	  inte	  kommer	  att	  klara	  av	  detta	  på	  en	  dag,	  så	  kan	  vi	  lägga	  in	  en	  eller	  
flera	  extra	  träningsdagar/repetitionsdagar	  innan	  provdagen.	  Detta	  för	  att	  säkerställa	  att	  alla	  som	  skall	  
använda	  motorsåg	  klarar	  av	  alla	  ingående	  moment	  på	  ett	  säkert	  och	  ergonomiskt	  sätt.	  Det	  finns	  alltid	  
nya	  saker	  att	  lära	  sig	  och	  praktisk	  träning	  och	  repetition	  är	  alltid	  nödvändigt.	  	  Beslut	  på	  detta	  
förfarande	  kan	  tas	  löpande	  under	  dagarna	  för	  att	  det	  skall	  passa	  alla.	  

	  Sammanfattning:	  

Uppkörningsdag	  med	  certifiering.	  	  Arbetstid	  0700	  –	  1600.	  

Jag	  tar	  4	  -‐	  6	  st.	  deltagare	  på	  denna	  dag.	  	  

Välkommen	  på	  kurs.	  

Svante	  


