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Instruktörskurs för motorsågshantering inom 
räddningstjänsten  

 

Målgrupp 
Kursen vänder sig till instruktörer och blivande instruktörer vid kommunal och 
statlig räddningstjänst. 

 

Förkunskaper 
Genomfört grundkurs motorsåg M1, sågning i byggnadskonstruktioner M2 
samt trädfällning M3 med godkänt resultat. (Alternativt ska kursdeltagare ha 
genomfört kursen Säker skog A, B och F med godkänt resultat). 

I egna verksamheten visat särskild skicklighet i rollen som instruktör. 

 

Syfte 
Kursen syftar till att utbilda instruktörer vilka ska genomföra grundkurs 
motorsåg vid egen räddningstjänst. 

 

Lärandemål 
Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs kunna: 

• planera, organisera, utbilda samt examinera inom egen 
räddningstjänstorganisation i motorsågsbehörighet enligt AFS 2012:01, 

• enskilt planera och organisera framtagen grundkurs motorsåg att 
genomföra vid egen räddningstjänst. 

Innehåll 

• Repetition av grundkurs 

• Handledning av grundkurs 

• Utbildningsanordningar 

• Examinationsformer och att examinera 

• Praktik 



Myndigheten för  
samhällsskydd och beredskap Kursplan 2 (2) 
 Datum 

2015-01-16 
Diarienr 
2015-303 

Utgåva 
1.0 

 

 

M
S
B
-1

19
.1

 

Pedagogik och metodik 
Kurs bedrivs processinriktat och utgår från struktur för M1, M2 och M3 med en 
instruktörsorientering. 

 

Upplägg och omfattning 
Kursen består av en egenstudiedel som genomförs individuellt och som 
motsvarar två dagar samt en närträff om två dagar. 

Kursen inleds med egna studier och avslutas med närträff (16 timmar) på 
anvisad plats med redovisning av uppgifter från egenstudierna. Teoretiska och 
praktiska redovisningar sker på närträffen. 

 

Läromedel 
Motorsågning, Skogsstyrelsen, ISBN 91-88462-69-2, Best nr 0020 

Komplement till Skogsstyrelsens bok ”Motorsågning” vid utbildning för 
Motorsågskörkort 

Arbete med motorsåg (Husqvarna) 

Webbsida säker skog. www.sakerskog.se  

Webbsida Husqvarna, http://www.husqvarna.com/se/support/working-with-
chainsaws/  

Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2012:01 

 

Examination och betygssättning 
Kursintyg utfärdas till deltagare efter fullföljd kurs.  
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