
TA MOTORSÅGSKÖRKORT...

...som bevis på att du har de kunskaper som krävs 
för att hantera motorsågen och röjsågen - så att 
arbetet blir säkert, roligt och mer effektivt!

Ekonomisk förening i samarbete med bl.a. LRF Skogsägarna, Skogsägarföreningarna, Skogsstyrelsen, 
Arbetsmiljöverket, Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN), Redskapstillverkare, Privata Motorsågutbildare, 
Naturbruksgymnasier, SLU, Svensk Energi, Räddningstjänsten, lokala eldsjälar, Försäkringsbolag, 
(AFA och Länsförsäkringar).

OCH RÖJSÅGSKÖRKORT...



Motorsågskörkortet har olika nivåer som anpassats för olika brukares behov. 
För att få motorsågskörkort ska man klara både ett teoretiskt prov och ett 
praktiskt prov för varje nivå. Nedanstående fi gur visar hur utbildningstrap-
pan för motorsågskörkortet ser ut.

DE OLIKA NIVÅERNA för MOTORSÅGSKÖRKORT

Nivå A är alltså den grundläggande nivån som man måste klara först. 
Har man fått godkänt i det ena av delproven (teoriprov/praktiskt prov) men 
inte i det andra, behöver man bara göra om det underkända för att klara den 
aktuella nivån.

Se mer om motorsågskörkortet på www.sakerskog.se



Röjsågskörkortet har två olika nivåer RA och RB plus en specialnivå, RT, som 
anpassats för olika brukares behov. För  att få röjsågskörkort ska man klara 
både ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov för varje nivå.

DE OLIKA NIVÅERNA för RÖJSÅGSKÖRKORT

Nivå RB behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ung-
skogsröjning och underväxtröjning. Innehåll i korthet:
• gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av röjmotorsåg vid normal 

skogsröjning med kapdiameter upp till ca dubbla sågdjupet samt de risker 
som är förknippat med användningen.

• fällning av ”enkelsnittsträd” (upp till klingans sågdjup, 6-8 cm stubbdiam-
eter) med kontroll av fällriktning

• användning av ”dubbelsnitt/omlottsågningsteknik” och ”sparad kant- 
teknik” på träd grövre än klingans sågdjup med kontroll av fällriktning

• arbetsplanering (både översiktlig och detaljerad) 
• sågning av högre sittande grenar och kapa trädet i sektioner
• risker som är förknippat med stammar i spänn 

Nivå RA är alltså den grundläggande nivån som man måste klara först. Den 
handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som 
röjning av gräs och sly. Innehåll i korthet:
• gällande säkerhetsbestämmelser, risker som är förknippat med användning 

av röjmotorsågen  
• start och hantering av röjmotorsågen  
• justering av sele/såg för god ergonomi vid olika typer av arbeten
• grundläggande teknik för kontrollerad sågning/avverkning (ansättning, 

varvtal, stabilitet)
• arbetsteknik vid röjning av sly och grästrimning 
• daglig skötsel och kontroll av skärutrustning inklusive ev. fi lning och 

skränkning av skärutrustning (sågklinga, slyklinga/gräskniv och grästrim-
mer)

• kontroll av såg och skyddsutrustning 

Nivå RT är en speciell nivå för enbart grästrimning med skärverktyg av 
plast. Innehållet är i stort sett samma som för RA, men inga skärverktyg i 
metall ingår. Nivån är framtagen främst för sommararbetande ungdomar.



PRAKTISKA PROV

TEORIPROV
Du får ett antal kryssfrågor, 13 till 20 st, beroende 
på vilket prov det är, med endast ett rätt alternativ 
på varje. Man får ha ett begränsat antal fel för att 
bli godkänd.

De kunskaper som krävs för att klara teoriproven bör du läsa in före 
provtillfället. Lämplig litteratur är:

Motorsågning (Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping, 036-35 93 40)
Arbete med motorsåg (Husqvarna, 561 82  Huskvarna, 036-14 66 00)

Komplement, en sammanfattning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, fi nns för 
både motorsåg och röjsåg, även på engelska (kan laddas hem på www.sakerskog.
se eller fås på begäran av instruktörerna)

Röjsågning och annan skogsvårdsteknik, Skogsstyrelsen, 036-35 93 40
Arbete med skogröjsåg, Husqvarna, 036-14 66 00

LÄS IN TEORIN!

Om du är nybörjare eller osäker på dina kunskaper bör du gå en kurs eller 
en studiecirkel och lära dig det som krävs. Lista på godkända instruktörer/
examinatorer fi nns på www.sakerskog.se. Dessa kan informera mer och ar-
rangera ditt prov. Om du redan har alla nödvändiga kunskaper kan du också 
få göra provet direkt.
För mer erfarna motorsågsanvändare fi nns en webbutbildning på 
www.syn.se. För att deltaga behöver man köpa ut ett lösenord.

GÅ EN KURS ELLER EN STUDIECIRKEL!

Genom de praktiska proven ska man kunna visa att man behärskar 
redskapen och arbetstekniken på ett riktigt sätt. En rad olika delmo-
ment skall klaras av med vissa krav på utfört arbete:

Motorsåg A Motorsåg B
Byta kedja Planera trädfällning
Fila kedja  Fälla ett träd
Starta såg  Kvista 
Såga trissor Kapa

Röjsåg A      Röjsåg B
Justering av sele     Riktad fällning
Start o hantering     av grövre stammar
Slyröjning Arbetsplanering
Skötsel o fi lning     Stammar i spänn
av klinga

Se mer om praktiska prov på www.sakerskog.se


