
Seniorprosjekt 

Lær deg å bruke motorsag 

 

 

 Ønsker du å få opplæring i bruk og vedlikehold av motorsag 

er dette prosjektet for deg. 

 Vi legger opp til at du får opplæring i vedlikehold og hogst med godkjente 

kursinstruktører. 

 Du gjennomfører 4H-prosjektet ditt på to helger.   

 Du vil etter avsluttet prosjekt være sertifisert og godkjent for å ta sommerjobber innen 

skog og landbruk.  

 

 

Vi vil i år legge opp til to kurs, og du må ha fylt 15 år før første kurskveld.  

Kursene vil være i hos Wingereid på Eidsfoss.   
Fredag fra kl. 17.00.-2.00 og lørdager fra kl. 09.00-16.30 
 
 
Kurs: 24.-25. april og 9. mai  
 
 
 
 
 

 
Foto: Aktiv 4H 

 
 

 

Er du interessert så ta kontakt med 4H-kontoret for mer informasjon og påmelding. 

Påmelding til 4H-kontoret post@vestfold4h.no  

mailto:post@vestfold4h.no
http://www.4h.no/prosjekt.aspx?id=65&MenuNode=633852408639456680&zone=48


Generell informasjon om senior prosjekt Lær deg å bruke 
motorsag 2015 

 
Kursleder: Sjur Jacobsen fra Aktivt Skogbruk 

 

Velkommen til kurs. 
Kravet for dokumentert opplæring for bruk av motorsag innen landbruket er 19 timers kurs. 
Kurset er delt opp i to kurs som har egen kurspris og eget kursbevis. I praksis blir disse kursene holdt i 
sammenheng.  

 
4 timers motorsagkurs: Teori inne med gjennomgang av sikkerhet på sag og bekledning, samt stell 
og vedlikehold av motorsag. 
 

15 timers hogstkurs:   Praksis ute over to dager, 7,5 t pr dag. 
Det er viktig at deltakere er kledd etter vær og føre og har nok mat og drikke. 
 
Antall deltakere er 6 stk 
 

Deltakere må selv sørge for å ha med seg til alle kursdager: 
-Eget verneutstyr for skogbruk: dvs Vernestøvler, vernebukse, 
                                                           Hjelm (ikke eldre en 5 år) med øre og øyevern.              
                                                           Egnet jakke med signalfarge (ikke løse snorer med mer) 
                                                           Hansker er en fordel, men ikke et krav 
- Utstyr: motorsag, olje/bensin, verktøy/filer som passer til sagen og instruksjonsbok for sag. 
 
Det vil bli delt ut kursbok første kvelden. Det er mye nyttig info i denne som supplerer kurset 
på en bra måte. 
 

Kurspris pr 2015: 
  4 t. motorsagkurs:  kr 880,-  
15 t. hogstkurs:       kr 1940,- 
Man kan bruke skogfond til å dekke kursavgift. 
Du kan søke det lokale skogeierlaget om å få dekket deler eller hele kursavgiften. 
 

Skogområde: 
Ang skogområde som brukes for kurset trengs det ca 10-30 middels store trær. Helst gran, men går 
bra med annet også. 
Viktig at det er plass til 2-3 grupper med dobbel trehøydeavstand i mellom (sikkerhet) 
Det er viktig at deltakere holder seg til den gruppen de er på og ikke vandrer i mellom. 
Det er en fordel for instruktør å vite hva virket som tilhører grunneier skal brukes til og hvordan det 
skal transporteres ut fra skogen. Dette er noe grunneier må gjøre selv etter endt kurs. 
 
 
Vi sees på kurs!  
 
Med hilsen  
Sjur Jacobsen 
Mob. 91337580 


