Utbildning

Motorsågskörkort C
Trädfällning avancerat

Omfattar även nivå S och V.

3 dagar

Syfte och mål:
tbildningen 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.
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•
•

•

•
•

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.

Att ha med sig:
•

Personlig skyddsutrustning

•

Motorsåg

•

Filutrustning

•

Verktyg för daglig tillsyn

•

Drivmedel och kedjeolja

•

Fällhjälpmedel

•

Winschutrustning med
minst 50 lina

•

Minst 80 tim sågning efter
B

Datum och plats: Se information på hemsidan. www.tradvardscentrum.se
Tid:

08:00 till 16:00

Kostnad:
•
•
•
•

Se information på hemsidan

Då ingår följande per deltagare
Förmiddagsfrukost, lunch och eftermiddagsfika
Litteratur
1 st. uppskrivnings- och uppsågnings-kostnad
Ansökningskostnad körkort enligt Säker skog

Anmälan: Se anmälan på hemsidan.

D

eltagare måste se till att de har egen ansvars– och olycksförsäkring för deltagande
på utbildning hos oss. Deltagande sker på egen risk. Villkor: Faktura skickas efter
anmälan med förfall 1 vecka innan kursstart.
Vid, intresse eller andra frågor, så tveka inte utan kontakta oss gärna. Sms och mail är
tryggast.

Arborist
Håkan Nilsson
tfn: 070 262 22 88
info@tradvardscentrum.se
Sveriges Trädvårdscentrum
Sandbyvägen 3
24754 Dalby
www.tradvardscentrum.se

