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Några principer 
 Målgruppsanpassning via 

kunskapsmoduler/ trappstegssystem A, 
B, C, F… där godkännande på lägre 
nivåer krävs för att gå vidare till högre 
nivåer. Nivå F är specialgjord för och av 
räddningstjänst. 

 Möjligt att ta körkort utan att gå vanlig 
kurs, (möjligt med alternativa 
utbildningsformer och ”privatist”)  

 Öppet system med fri konkurrens mellan 
utbildare 

 Prov för certifierad instruktör 
 Tydliga regler för provens genomförande 

och bedömning 
 Målstyrning av utbildningar (möjligt med 

olika utbildningsupplägg och pedagogik)  

 



 Säker Skog ansvarar för, i samverkan med : 

    - utformning av mål, prov och krav för de olika körkortsnivåerna 

    - certifiering och krav/rutiner för godkännande av instruktörer 

    - databas över godkända instruktörer och utfärdade körkort, 
körkortstryckning etc. 

 Mål - god tillgång på bra utbildningsmöjligheter                 

           - minska olyckor och förbättra arbetsmiljön 

 

Säker Skog ägs av de fyra skogsägarföreningarna och LRF (utan 
vinstintresse), en rådgivande grupp med representanter för myndigheter 
och näring behandlar frågor rörande mål och prov  

• Över 43 000 körkort utfärdade sedan 2005, men bara drygt 100 F 

 
 



Nivå F ligger lågt i statistiken 



Motorsågning inom räddningstjänst 

• Nivå F är specialgjord för räddningstjänstens normala 

behov utöver det som ligger i basutbildningar A och B 

Sågning i hus med specialkedja, kapning vid spänning 

(röjning av skadade träd) och sågning från skylift  

• Nivå A är en nödvändig grund för alla 

• Nivå B behövs för vanlig trädfällning 

• Nivå C behövs för avancerad trädfällning och arbete i 

stomfälld skog 

• Möjligt ta endast A+F, men då får träd inte fällas 

• Med ABF, som rekommenderas att åtminstone någon har, 

kan alla normala arbeten inom räddningstjänst utföras  



Hur kan det gå till? 
1) Skicka personalen på kurs hos extern utbildare som både utbildar och 

examinerar 

2) Skicka utvalda på kurs (gärna förstärkt med pedagogik etc.) som sedan 

utbildar resten och köpa in examinationen (Jämför med studiecirklar som är 

den dominerande utbildningsformen för skogsägare)  

3) Utbilda egna examinatorer som utbildar i första hand egna utbildare och 

sedan examinerar 

 

Krav för att bli examinator på nivå A och F 

• Eget motorsågskörkort minst en nivå över (ABCF) 

• Duktig och lämplig för utbildning och examination 

• Jobba minst 20 ”instruktörsdagar” per år uthålligt 

 

 Max en med examinationsrätt per räddningstjänstförbund av vanlig storlek  

 

 SRTC planerar erbjuda ett paket med utbildning och uppföljning för AF-

examinatorer    



Några exempel   


