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Hogst er risikofylt arbeid, med fare for 
alvorlige skader. Skogbruksnæringe har 
i lang tid drevet et systematisk skade-
forebyggende arbeid. Allikevel er det årlig 
alvorlig ulykker i skogen. For å redusere 
ulykkene må ansvaret for sikkerheten være 
tildelt og erkjent. 

HMS for selvstendig               
næringsdrivende
All næringsvirksomhet, omfattes av sik-
kerhetsbestemmelsene i arbeidsmiljølo-
ven. Det vil si at skogbruker og eventuelle 
familiemedlemmer som skal utføre skogs-
arbeid, må fylle kravene til sikkerhets-
opplæring for bruk av arbeidsutstyr og 
bruk av verneutstyr. Reglene gjelder også 
for deltidsbrukere.

Standarden for Levende Skog stiller også 
krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). 
Skogeier og/eller den som utfører arbeid 
i skogen for vedkommende, skal ha 
nødvendig kunnskap om arbeidsteknikk og 
førstehjelp, samt kjenne det regelverk som 
gjelder for helse, miljø og sikkerhet ved 
skogsdrift. 

I tilfeller hvor to eller flere skogeiere og/
eller ansatte arbeider sammen i skogen er 
det viktig at det samarbeides om helse, 
miljø og sikkerhet. Uavklarte forhold og 
dårlig kommunikasjon vil ellers lett kunne 
føre til ulykker.

Arbeidsgiveransvar
Arbeidsgiveransvar har mange sider. 
Innenfor HMS er arbeidsgiver ansvar-
lig for opplæring, tilrettelegging og 
oppfølging slik at sikkerhet og arbeids-
miljø er tilfredsstillende. Ansatte som 
skades i arbeidssammenheng har rett til 
yrkesskadeerstatning uavhengig av om 

arbeidsgiver kan klandres for inntruffet 
skade eller ikke. Yrkesskadeforsikring er 
derfor påbudt ved lov. Tilleggsforsikringer, 
utover det lovpålagte, må eventuelt 
vurderes av den enkelte arbeidsgiver. 

Fritidshoggere, som legger opp ved til eget 
bruk, kan bli regnet for å være ansatte som 
gjør skogsarbeid mot virket som betaling. 
Vi anbefaler at skjemaet «Egenerklæring 
for vedhogger» benyttes. Skjemaet kan 
fås ved henvendelse til Skogbrukets Lands-
forening. 

Det er ikke alltid mulig å engasjere selv-
stendig næringsdrivende til manuelt 
skogsarbeid. I noen tilfeller vil ordinære 
ansettelser være det riktige. Om ansettelse 
eller oppdrag er korrekt må vurderes i 
hvert enkelt tilfelle. Dersom personer 
skades under arbeid, vil det reelle for-
holdet avgjøre om skadelidte har rett til 
yrkesskadeerstatning eller ikke. Virksom-
heter som unndrar seg arbeidsgiveransvar 
kan i tillegg bli holdt ansvarlig for inn-
betaling av skatt og avgift.

Skogeier må ha et internkontrollsystem etter 
forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid, dersom det skal ansettes 
skogsarbeidere. 

Ansvar i forhold til       
allmennheten
Under skogsdrift kan den som utfører 
arbeidet bli holdt ansvarlig for eventu-
elle skader som påføres andre. Tømmer 
under transport og ustabile tømmerlunner 
kan medføre skader på både materiell 
og personer. Skogeier bør forlange at 
entreprenør har ansvarsforsikring for sin 
virksomhet. Skogeieren bør ha tilsvarende 
ansvarsforsikring som eier og forvalter av 
skog, som eier av egne veier og så videre.

Sikkerhet og ansvar i skogen
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Motorsaga er et farlig redskap for den 
som ikke kjenner til faremomentene og 
de forholdsregler som er nødvendige. De 
direkte skadene som motorsaga forårsaker 
er i hovedsak skader fra kjedet, og de stygge 
skadene forekommer gjerne i forbindelse 
med kast på saga. Kast kan oppstå når 
sverdtuppen kommer bort i f.eks. en kvist 
slik at kjedet tar tak og sverdtuppen kastes 
opp med stor kraft. Et kast kan være så 
kraftig at det ikke nytter å holde igjen. 
Riktig grep på saga og kjedebrems som er 
i orden er derfor meget viktig.

Sikringsradio
Sikringsradio eller mobiltelefon bør alltid 
være med under hogst. Ved alenearbeid 
er dette spesielt viktig. Sikringsradio er 
å foretrekke og bør alltid brukes der det 
oppnås kontakt med alarmsentral.

Forskrifter om bruk
Alle som skal bruke motorsag i yrkesmessig 
sammenheng, må dokumentere at de har 
praktisk og teoretisk sikkerhetsopplæring 
i bruk av saga. Dette kravet er fastsatt i 
«Forskrift om bruk av arbeidsutstyr». Dette 
er en forskrift til arbeidsmiljølova som 
gjelder både arbeidstakere og sjølstendige, 
og det er arbeidsgiver som er ansvarlig for 
at brukeren har dokumentasjon.

Aldersgrense for bruk av motorsag er 
regulert i forskriften «Arbeid av barn og 
ungdom». Denne sier at ungdom mellom 
15 og 18 år har forbud mot arbeid som kan 
medføre særlig fare. Både motorsag og 
motorryddesag kommer inn under denne 

Bruk av motorsag
forskriften. Det betyr at aldersgrensa for 
sjølstendig bruk er 18 år. Det er unntak hvis 
arbeidet er ledd i praktisk opplæring ved 
skole eller på lærekontrakt. For unge som 
er mellom 15 og 18 år som ikke kommer 
inn under dette unntaket, må arbeidsgiver 
vurdere risiko og iverksette tiltak. Hvis 
arbeidsgiver etter denne vurdering og 
etter iverksatte tiltak, mener at arbeidet 
ikke er for risikofylt i forhold til krav 
i § 8, er arbeidet tillatt. Det forutsettes 
også kyndig opplæring av person med 
skogbruksfaglig bakgrunn. Skogbrukets 
HMS-utvalg mener at kompetansen minst 
må være på nivå med hogstinstruktør 
Aktivt Skogbruk.

Andre regler for 
bruk
Startstillinger
Det er to sikre startstillinger ved start av 
motorsag. 

• Saga holdes i fremre handtak med 
venstre hand, mens bakre handtak låses 
mellom lårene. Startsnora betjenes med 
høyre hand. 

•  Saga settes på bakken og venstre hand 
holder i bøyla mens høyre fot settes inn 
i bakre handtak. Kjedet skal kunne gå 
fritt. 

Såkalt «kaststart» må ikke forekomme på 
grunn av bl.a. fare for å skjære seg i låret.
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NB. På grunn av brannfare bør ikke saga 
startes der det er fylt bensin, spesielt ikke 
om sommeren.

Bruker av motorsag skal daglig føre 
tilsyn med saga, og kontrollere at alle 
verneinnretninger og saga ellers er i orden. 
Saga skal ikke brukes dersom disse ikke er 
i orden. På en arbeidsplass der det brukes 
motorsag, skal det fi nnes førstehjelpsskrin. 
Dessuten skal alle som bruker motorsag 
ha på seg en førstehjelpspakke (enkelt-
mannspakke).

Her vises to måter 
for sikker start av 
motorsag 

Stilling og handgrep 
på saga
Grunnregler
Bruk ei stødig, bredbeint fotstilling som 
gir balanse og bevegelsesmuligheter. 
Ved å bøye lett i knærne, oppnås et 
lavere tyngdepunkt og ei stødigere og 
mer bevegelig stilling. Søk nærkontakt 
med sagkroppen og unngå å løfte saga 
unødvendig. Dette kan en oppnå ved å 
støtte saga mot kropp, lår eller stamme.

Når motorsaga brukes, skal den alltid 
holdes med begge hendene. Grepene på 
handtakene skal være løse, men samtidig 
stødige.

Venstre hand:  
Et løst og ledig grep i fremre handtak med 
tommelfi ngeren alltid under bøyla. Dette 
er viktig i tilfelle kast på saga.

Høyre hand: 
På bakre handtak. Grepet skal være løst 
slik at når saga vendes fra side til side, er 
det lett å veksle på å bruke pekefi nger og 
tommelfi nger på gassen.

Skjær aldri med sverdtuppen fordi det 
skaper fare for kast. 

Ved forfl ytting skal sverdet plasseres 
på motsatt side av stammen. Ved lengre 
forfl ytting skal saga stanses eller kjede-
bremsen kobles inn.
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Motorsagas 
verneinnretninger
Motorsager som er tatt i bruk etter 
1994, skal ha CE-merking og være 
typeprøvd i henhold til den europeiske 
standarden EN 608. Med hver sag skal 
det følge ei samsvarserklæring som viser 
at den er produsert i henhold til EUs 
Maskindirektiv.

Saga skal dessuten ha:
• automatisk kjedebrems 
• vernebøyle 
• vibrasjonsdemping i handtakene 
• kjedebruddsvern (fangtapp) 
• høyrehandsvern 
• gassperre for ufrivillig gasspådrag
• stoppknapp med på- og av-

funksjon som fungerer 

Andre forhold ved saga som 
er viktig for sikkerheten:

• kort sverd gir bedre oversikt og 
mindre fare for kast

• sikkerhetssverd med skrå tupp
• sikkerhetskjede som reduserer 

kastfaren
• kjedet skal stå i ro ved tomgang

• gjennomfør det daglige 
vedlikehold av saga og reparer feil

• slitte eller defekte deler skiftes

Personlig 
verneutstyr
Den som bruker motorsag skal bruke 
følgende verneutstyr:

• hjelm (merket EN 397 og LD)
• hørselvern (merket EN 352-1)
• visir (merket EN 1731)
• vernejakke med signalfarge 
• førstehjelpspakke i brystlomma
• gode hansker, eventuelt med 

verneinnlegg (EN 388)
• vernebukse med verneinnlegg 

(sagvern) (merket EN 381-5)
• vernestøvler med ståltå og 

verneinnlegg (merket EN 345-2)

Motorsag med forskriftsmessige verneinnretninger. 
1 kjedebrems. 2 vernebøyle. 3 Kjedebruddsvern. 4 
høyrehandsvern. 5 gassperre. 6 stoppknapp. 

2
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1

Med riktig verneutstyr fra topp til tå og førstehjelps-
pakke i jakkelomma
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Retrettveg
Når treet faller, kan rotenden slå ut til 
sida, oppover eller bakover. Sørg for å 
ha retrettveg minst 2-3 m skrått bakover i 
forhold til felleretninga. Rydd retrettvegen 
og rydd rundt stammen slik at ikke saga 
kommer bort i kvister o.l. under fellinga.

Bare godkjent verneutstyr skal brukes. 
Verneutstyr skal ha CE-merking og 
henvisning til EU-norm EN + et tall (f.eks. 
EN 1731 for visir). Forskriften «Bruk av 
personlig verneutstyr på arbeidsplassen», 
omhandler bruk og krav til personlig 
verneutstyr.

Det er viktig å huske på at verneutstyr 
ikke er noen rustning som verner 100 
%. Dersom utstyret skulle verne 100 %, 
ville det ikke være brukbart å arbeide 
i. Derfor må en i tillegg lære seg sikker 
arbeidsteknikk og hele tida bruke hodet.

Planlegg og rydd retrettveg(er) skrått bakover

Tømmertransporten starter med styre-
skåret, derfor er det viktig at fellinga 
utføres med stor presisjon slik at 
transporten videre blir så rasjonell som 
mulig. Presis felling er også nødvendig 
for effektiv kvisting, aptering og kapping. 
Felling er den farligste delen av hogsten, 
og den arbeidsoperasjon som har gitt flest 
alvorlige ulykker i skogen. Spesielt farlig 
er det ved nedtaking av fastfelte trær.

Overblikk
Før en går i gang med selve felle-
operasjonen, er det viktig å skaffe seg et 
overblikk over situasjonen: 

• hvordan er terrenget
• hvor skal stammen/stokkene 

transporteres videre
• hvilken veg heller treet
• snø- eller vindpåvirkning
• er det fare for spjæring
• råte som kan medføre uforutsette 

situasjoner
• tilbakeslag av rotenden
• tørre eller råtne trær, tredeler og 

kvister som kan falle ned 

Pass på at sikkerhetsavstand til andre 
personer er på minst 2 trelengder.

Felling
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Nå har stammen fått en kvistfri del. 
Hoggeren stiller seg nå med venstre 
skulder mot den delen som er kvistet. 
Sverdet fremdeles parallelt med skuldrene, 
og stammen som vern mellom sverd og 
kropp. Skjær ovenfra og ned, og bøy i 
knærne. Slik fortsettes oppkvistinga på 
samme måte med stammen som vern til en 
har kommet rundt treet.

Felleskåret
I tillegg til at felleskåret er starten på 
transporten, har utførelsen stor betydning 
for sikkerhet og arbeidsbelastning. Felle-
skåret består av styreskår og hovedskjær. 
Styreskåret består av to skjær, overskjær 
og underskjær som møtes slik at det 
skjæres ut en «klakk». Bak styreskåret 
skjæres hovedskjæret, og mellom dette 
og styreskåret blir det stående igjen en 
brytekant.

Oppkvisting
Oppkvisting kan være farlig om det ikke 
gjøres riktig. Faren er at sverdtuppen 
kommer bort i en kvist slik at en får kast 
på saga. Derfor er det viktig å starte riktig 
og hele tida holde saga slik at eventuelle 
kast ikke rammer den som holder saga. 
Sagkroppen skal ikke holdes høgere enn 
skulderhøgde. «Lås» høyre albue mot sida, 
da blir ikke saga for høg, samtidig med at 
høyrearmen avlastes. Det er unødvendig 
og farlig å kviste høgere enn hodehøgde. 

Oppkvistinga starter ved at saga holdes 
med sverdet parallelt med skuldrene og 
sverdspissen oppover. Hvis saga får kast, 
vil nå sverdet vippe opp og gå ut til høyre 
uten å gjøre skade på hode eller kropp. Med 
saga i denne posisjon skjæres greinene på 
«framsida av stammen» ovenfra og ned, 
slik at en får en åpning inn mot treet. Ikke 
bøy fram overkropp eller hode.

Start med sverdet parallelt med skuldrene 

Fortsett oppkvistinga med stammen som vern 
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Styreskår

Styreskårets bredde skal være ca. 2/3 av 
stammens diameter i brysthøgde. Først 
skjæres overskjæret. Sikt framover ved 
å bruke bøyla (fremre handtak) eller 

Brytekant

Hovedskjær
Styr
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Styreskår med overskjær og underskjær, samt bry-
tekant og hovedskjær

God utgangsstilling for å skjære styreskår. Bred 
fotstilling og bøyde knær, mens ryggen avlastes ved 
å støtte skuldra mot stammen og høyre underarm 
mot kneet.

God utgangsstilling for å skjære styreskår. Bred 

siktemerket på saga. (NB: Noen sager 
har skrå bøyle). Juster sagas plassering 
slik at siktelinja treffer der treet skal falle 
og skjær deretter. Overskjæret skal være 
horisontalt i bunnen. Deretter skjæres 
underskjæret samtidig med at en ser ned 
i overskjæret og kontrollerer at skjærene 
møtes eksakt og danner et styreskår som 
er rent i bunnen. 

Vi bruker et såkalt åpent styreskår på 
mellom 60 ° og  90°, noe som gir lettere 
sikting og bedre presisjon i fellinga ved 
at brytekanten holder til treet er i bakken. 
Det gjør det også lettere å kontrollere at 
underskjæret og overskjæret møtes eksakt 
slik at styreskåret blir rent i bunnen, noe 
som er viktig for sikkerheten. Hvis et 
av skjærene kommer for langt inn, blir 
brytekanten tynnere enn planlagt, slik at 
den kan gå av for tidlig og endre treets 
felleretning.

Brytekant
Brytekanten fungerer som ei hengsel 
når treet felles. Den må dimensjoneres 
i forhold til treets størrelse av hensyn til 
sikkerhet og fellepresisjon. Den skal være 
jevn og minimum 10 % av treets diameter 
i brysthøgde og ikke mindre enn 2 cm, dvs. 
vanligvis 2-3 cm. På grove trær er det ofte 
aktuelt å gjøre innstikk midt i styreskåret 
for å lette fellinga og redusere faren for 
spjæring. 

Hovedskjær
Hovedskjæret legges vannrett bak styre-
skåret og i samme høgde som bunnen på 
dette. 
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Utførelsen varierer med treets dimensjon, 
noe vi vil se nærmere på senere. Først 
skjæres en del av hovedskjæret. Deretter 
settes et fellehjelpemiddel som f.eks. 
kile, trampejern eller brytejern inn før 
skjæret gjøres ferdig fram til brytekanten. 
Pass på at ikke brytekanten skjæres av 
eller blir for tynn. Vanlig arbeidsstilling: 
bred fotstilling, rett rygg, bøy i knærne 
og albuene hvilende på knærne. På den 
måten avlastes, rygg, skuldre og armer. 
Når hovedskjæret er ferdig, tas saga ut 
og treet faller av seg sjøl eller brytes over 
ende. Straks treet begynner å falle, går 
en raskt i sikkerhet langs den planlagte 
retrettvegen. 

Små trær med diameter 
mindre enn sverdlengda
Skjær bakfra med støtende eller dragende 
kjede fram mot styreskåret. Med støtende 
kjede står en på høyre side og støtter 
venstre skulder mot treet. Med dragende 
kjede, står en på venstre side med bred 
fotstilling, bøy i knærne og albuene 
hvilende på knærne. Når sverdet er langt 
nok inne settes fellehjelpemiddel inn, før 
resten av hovedskjæret skjæres ferdig og 
brytekanten justeres til riktig tykkelse.

Trær med diameter mellom 
en og to sverdlengder
Stå på høyre side og gjør innstikk med 
dragende kjede litt bak styreskåret. Bryte-
kanten justeres og det sages med dragende 
kjede rett bakover til sverdet kommer ut 
bak. Sett inn fellehjelpemidlet. Gå over til 
motsatt side og skjær med dragende kjede 
fram til brytekanten. På små trær må det 
siste skjæret gjøres lavere enn det første for 
å unngå å skjære i brytejern/trampejern.

Store trær med diameter 
større enn dobbel sverd-
lengde
Etter at styreskåret er gjort ferdig, 
gjøres det et innstikk med sverdet midt 
i styreskåret slik at det kan skjæres ut et 
rom bak brytekanten. Deretter justeres 
brytekanten og hovedskjæret skjæres med 
dragende kjede rundt stammen samtidig 
med forflytting. Fellehjelpemiddel settes 
inn når en er kommet rundt og begynner 
å skjære fram mot brytekanten. Her må 
en passe på at det blir en god brytekant på 
begge sider.

Når diameteren er mindre enn sverdlengda, kan hov-
edskjæret utføres med dragende (øverst) eller stø-
tende (nederst) kjede. 

Hovedskjær når diameteren er mindre enn dobbel 
sverdlengde .
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Innstikk

Noen ganger bruker vi innstikk både 
midt i styreskåret og ved oppstart på 
hovedskjæret (se pkt. 2 i figur øverst på 
sida). Ved innstikk er det fare for kast 

hvis det ikke utføres på riktig måte. Start 
med å sette an undersida av sverdtuppen 
først (dragende kjede). Etter å ha saget litt 
inn, vris saga slik at sverdtuppen går inn i 
stammen.

Bruk av 
fellehjelpemidler
Nedenfor nevnes aktuelt felleutstyr.

Kile
Kile brukt sammen med øks er et gammelt 
hjelpemiddel ved felling. Kilen kan være 
av tre, plast eller metall. Den settes inn 
i hovedskjæret og slås inn med f.eks. 
øksehammeren. 

Brytejern
Brytejern har vært vanlig hjelpemiddel i 
mange år. De finnes i ulike varianter og 
lengder, ofte med vendehake for snuing 
av stammer. Det brukes til å løfte treet 
overende. 

Bruk av brytejern:
• stå bak med handtaket mellom 

beina
• hold i jernet med begge hender
• start med bøyde knær og rak rygg 
• blikket framover, ikke opp mot 

trekrona
• bruk bare lårmuskulaturen og løft 

gradvis til treet faller

Brukt riktig er brytejernet både ergonomisk 
og effektivt, men uansett hvor riktig en 
løfter, kan ryggen overbelastes ved tunge 
løft.

1
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Når diameteren er større enn dobbel sverdlengde, er 
det nødvendig å gjøre innstikk i styreskåret 

Innstikk gjennom brytekanten for å nå gjennom med 
sverdet eller for å redusere faren for spjæring 
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Trampejern
Trampejern er et fellehjelpemiddel der 
kroppstyngda og lårmuskulaturen brukes 
til å bryte trærne overende. Dermed spares 
ryggen. Det mest vanlige er teleskopisk 
trampejern til å bære i et hylster i hogger-
beltet. Dette jernet har bryteplata på sida.

Det fi nnes også en lang utgave av trampe-
jern for store og vanskelige trær.

Bruk av trampejern: 
• Ofte vil det lønne seg å lage et lite 

«overskjær» over der jernet skal 
settes inn for at det skal få et godt 
anlegg 

• Jernet settes inn slik at skaftet står 
parallelt med brytekanten. 

• Når jernet er satt inn går en opp på 

Hold i brytejernet med begge armene, ryggen rak 
og bruk lårmusklene 

det med venstrefoten. 
• Enden på skaftet skal være midt 

under foten og tåa skal vende mot 
bryteplata. 

• Hvis kroppsvekta ikke er nok, 
plasseres hælen på høyre fot over 
tåa på venstre fot. Bøy knærne 
og grip tak rundt stammen. Se 
rett fram, stå med rak rygg og 
press jernet nedover ved å bruke 
lårmusklene.

Spesielle 
situasjoner
De vanlige fellemetodene passer ikke 
under alle forhold. Nå skal vi se på 
noen situasjoner der en må bruke andre 
framgangsmåter. Dersom en feller 
hellende trær eller trær i medvind med 
de vanlige framgangsmåtene, vil det lett 
oppstå spjæring og en ødelagt rotstokk, 
samtidig med at det lett kan oppstå farlige 

Trampejern sparer ryggen
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situasjoner når sterke spenninger løses ut. 
Vær også oppmerksom på at hellende trær 
faller meget raskt når de skjæres av.

Medvind eller liten helling, 
«medvindskjær»
Styreskåret skjæres på vanlig måte. 
Deretter skjæres en del av hovedskjæret, 
først litt bakover slik at det blir stående 
en «tapp» i bakkant som treet henger i. 
Brytekanten justeres og til slutt skjæres 
«tappen» raskt av og treet faller. 

Sterk helling og store spen-
ninger, «V-kapp»
I stedet for et vanlig styreskår, skjæres 2 
skår som møtes i en spiss og danner en «V» 
i felleretninga (undersida). Hovedskjæret 
tas deretter forsiktig bakfra til midtpartiet 
knekker og treet faller.

Disse framgangsmåtene brukes mye i 
forbindelse med vindfallhogst, noe som 
blir behandlet nærmere i et eget kapittel.

Endring av felleretning
Noen ganger er man uheldig og treet 
tipper bakpå. Da er eneste utveg er å endre 
felleretninga. Det gjøres ved at det lages 
et nytt styreskår i en avstand på minst 2 x 
treets diameter ovenfor det opprinnelige. 

1

2

Ved liten helling eller medvind brukes «medvind-
skjær» 

Felleretning

2

1

3

«V-kapp» brukes når treet heller mye og det er store 
spenninger. 
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Farlige situasjoner, 
sikkerhet

Felling
Felling er den arbeidsoperasjon som resul-
terer i de alvorligste ulykkene. Vurder treet 
og forholdene rundt treet før felling. Ta 
ingen sjanser, arbeid med framgangsmåter 
som har gode sikkerhetsmarginer. 

Pass alltid på at brytekanten er tilstrekkelig 
tykk, minst 10 % av brysthøgdediameter 
og minimum 2 cm, og at den er jevn og 
intakt på begge sider.

Ha retrettvegen klar og ryddet for kvist og 
busker. Gå minst 2-3 meter langs denne 
skrått bakover når treet faller. Saga i begge 
armene. Se opp for fallende greiner/topper 
når treet faller. 
Trær som blir stående etter at hoved-
skjæret er helt eller delvis ferdig, skaper 
svært farlige situasjoner. Hvis det kommer 

Rotenden på treet kan komme bakover eller slå opp i det treet tar bakken. Ved å bruke 
retrettvegen, unngås slike situasjoner 

Sikkerhetsavstanden til arbeidskamerater skal være minst 2 trelengder. Kontroller også 
at ingen andre befinner seg innenfor treets rekkevidde
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et vindkast eller vinden skifter retning, 
kan treet plutselig falle. Sørg for å få et 
slikt tre ned så raskt som mulig. Hvis en 
må forlate et tre på denne måten, må en 
sørge for å merke det farlige området 
som er innenfor treets rekkevidde. Ingen 
må oppholde seg innenfor området, f.eks. 
med bensinfylling o.l. 

Nedtaking av fastfelt tre
Alle som hogger trær med motorsag 
opplever å felle fast trær. Fastfelte trær er 
den farligste situasjon ved hogst og årsak 
til mange dødsulykker i skogen. Nedtaking 
av fastfelt tre er alltid en sikkerhetsrisiko. 
Ta det med ro og gjør ikke noe overilt. 
Undersøk hvor treet henger fast. Er det 
muligheter til å vri det ned, eller henger 
det slik at det må bakover? Bruk alltid den 
sikreste av tilgjengelige metoder. 

Delvis avsagde trær er farlige. Et vindpust kan få 
dem til å falle, noe som kan få katastrofale følger 

Tørre og råtne trær som skal felles eller står i nær-
heten av et tre som skal felles, kan plutselig knekke og 
falle over hoggeren. Dette kan unngås ved skikkelig 
observasjon og vurdering før felling 
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Viktige sikkerhetsregler ved fastfelling:

Her er det stor fare for å henge opp et tre til, eller 
det kan slå opp eller skli ned og skape farlige situa-
sjoner

Sjansen for å få treet over seg er så stor at dette er 
livsfarlig

Fell aldri det treet som det 
fastfelte henger i!

Et fastfelt tre kan plutselig falle sjøl om det tilsynela-
tende henger godt

Arbeid aldri under et tre 
som er felt fast!

Gå aldri fra fastfelt tre uten å ta det ned. Hvis det må 
forlates, merk området for å hindre at noen går under 
treet eller at du sjøl glemmer det.

Fell aldri et nytt tre på det 
fastfelte treet!

Gå aldri fra et fastfelt tre 
uten å ta det ned!



14

Traktor og vinsj eller        
tømmerkran 
Dersom en har traktor med vinsj eller 
tømmerkran lettvint tilgjengelig, bør en 
bruke den før en går i gang med noen 
av de metodene vi nevner nedenfor. Fest 
ståltauet så langt ned mot rota som mulig 
og plasser traktoren utenfor faresona.

Vri ned treet
I mange tilfeller henger treet slik at det 
er muligheter for å vri det ned ved hjelp 
av f.eks brytejern med vendekrok. Stå på 
motsatt side av hvor treet vil falle, og vri i 
retning fra treets topp slik at en ikke faller 
under treet hvis taket glipper. Vær forsiktig 
og klar til å komme unna fordi treet kan 
komme raskt. Ha retrettvegen klar.

Henger treet godt fast, må en ty til kraf-
tigere hjelpemidler, f.eks. vendehake 
eller vendeband som er beregnet til bruk 
sammen med ei raje. Søk om nødvendig 
hjelp fra arbeidskamerater.

Traktor og vinsj er den sikreste metoden for å ta ned 
fastfelte trær 

Vendeband brukt sammen med ei raje er et nyttig hjelpemiddel når en skal 
ta ned fastfelte trær 
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Raje

Ved å bruke ei raje, kan rotenden flyttes bakover til 
treet faller. Ha retrettvegen klar. Slipp raja og løp 
unna når treet begynner å falle. 

Kabbing
Små trær av mindre verdifullt virke kan 
tas ned ved at det kappes av korte biter 
fra rotenden helt til treet faller. Her må en 
også være meget påpasselig.

Vindfallhogst
Sjøl om det ikke er så vanlig med store 
vindfellinger, må en noen ganger ta 
hand om enkelte vindfall og rotvelter. 
Vindfallhogst er mye farligere enn annen 
hogst. Den som ikke har nødvendig 
kunnskap og erfaring bør ikke forsøke 
seg på dette arbeidet, men sette det bort til 
profesjonelle.

Utstyr
Som ved all hogst skal verneutstyret, både 
det personlige og motorsagas verneutstyr, 
være i orden.  Ved vindfallhogst bør en i 
tillegg ha:

• ekstra sag med langt sverd
• øks
• vendeband
• kile(r) for å hindre fastklyping av 

saga
• brytejern med vendehake

Ofte kommer en til bare fra ei side, derfor 
er det en fordel med tilgang på ei ekstra 
motorsag med langt sverd. Når et tre 
blåser over ende, blir det ofte kastet grus 
og sand på stammen fra rota (furuskog). 
For å hindre unødig stor kjedeslitasje, er 
det nyttig å bruke øks til å skave av barken 
der en skal kappe. Traktor og vinsj er til 
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Gjennomføring
Fell farlige trær først. Klatre aldri oppå 
eller inn i vindfallet. Gå aldri under 
hengende trær! Sørg for å ha retrettveg(er). 
Prioriter alltid sikkerhet foran økonomisk 
utbytte og riktig aptering. Bruk felle- og 
kappemetoder som tar ut spennet på en 
kontrollert måte, slik at en unngår farlige 
slag. Disse metodene tar også best vare 
på virket ved at det hindrer spjæring og 
oppsprekking. 

Mange er vant til å drive ut helstammer 
og ønsker også det ved vindfalldrifter, 
men det er ofte nødvendig å kjøre fram 
noe som kappet tømmer. En del virke som 
ligger farlig til, må bare bli liggende. 

Rotvelter som blir stående etter at stammen 
er kappet løs, er rene dødsfeller for de som 
ferdes i nærheten, f.eks. barn, turgåere, dyr 
osv. Sørg derfor for å få de ned på bakken 
etter hvert som de kappes fri.
 

5

4

1

2

3

Arbeid i vindens angrepsretning og arbeid ovenfra og ned i den rekkefølge tal-
lene angir 

uvurderlig hjelp ved vindfallhogst til bl.a. 
å trekke ut stammer, reise opp rotvelter, 
eventuelt redusere spenn i stammer.

Planlegging
Planlegg arbeidet godt. Det haster ikke 
med å gå i gang. Spenningene i veden 
avtar etter ei tid, derfor er det en fordel å 
vente litt. Trærne tar ikke skade av å ligge 
noen dager.

• start fra den kanten vinden angrep 
og arbeid i vindens retning

• arbeid fra ytterkanten og innover i 
feltet

Arbeid «ovenfra og ned» etter denne rekke-
følgen:

1. fell hellende og rotrykte trær
2. ta ned knekte stående trær der 

stammen fortsatt henger på 
3. kapp løs vindfall som er opphengt 

eller ligger over andre trær 
4. kapp løs liggende vindfall der rota 

ligger an til å falle framover
5. fell stående stammedeler
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Trinn 1. 

Felle hellende og rotrykte 
trær
Her er det til dels store spenninger og det 
kan lett oppstå farlige situasjoner når disse 
løses ut. Ofte er deler av rota over bakken, 
slik at det er risiko for å trå gjennom og bli 
stående fast når treet faller. 

fortsatt blir hengende, må det dras ned 
med traktor, vinsj eller kran. Sørg for at 
rota straks faller på plass. 

Ta ned den fasthengende stammen før rotstokken 
felles.

Hellende trær felles med V-kapp. 

Trinn 2. 

Felle knekte stående trær 
der stammen fortsatt 
henger på
Ikke fell stammen før den knekte toppdelen 
er tatt ned, fordi den kan falle ned over deg. 
Kvist fra toppen og kapp av slipstokker. 
Vri ned resten med brytejern, vendeband 
ol. Hvis ikke det lykkes, bruk traktor og 
vinsj eller tømmerkran. Når toppdelen er 
nede, kan resten av stammen felles med 
vanlig felleskår. 

Trinn 3. 

Vindfall som er opphengt, 
rota heller bakover
Start med det treet som ligger øverst og 
sørg for å ha retrettveg. Når rota heller 
bakover, vil den falle på plass når treet 
kappes løs fra rota. Her er det fare for 
spjæring og slag, bruk derfor V-kapp 
for å ha kontroll med spenninga. Finn ut 
retningen på spennet og stå på den sikreste 
sida. Vær oppmerksom da treet kan rulle 
ned når det frigjøres fra rota. Dersom treet Når rota heller bakover kan det kappes helt inntil. 
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Trinn 4. 

Liggende vindfall med rot 
som heller framover
Å kappe rotstokken ved rota, er livsfarlig. 
Straks rota er frigjort fra stammen vil den 
falle framover. Kapp i stedet mellom 1. 
og 2. stokk. Når rota faller framover blir 
den stående med toppen av rotstokken i 
bakken. Ved hjelp av traktor og vinsj eller 
tømmerkran, kan en vippe rota tilbake på 
plass og deretter felle rotstokken. Bruk 
aldri vinsjen for å sikre rota mot å falle 
framover samtidig som det kappes helt inn 
til rota, da vinsjen kan gi etter, ståltauet 
kan ryke eller skjære seg ned i rota slik at 
rota likevel faller framover.

Hvis det er tvil om hvilken veg rota kan 
falle, må en behandle den som om den vil 
falle framover.

Kapp mellom 1. og 2. stokk og vinsj rota tilbake på 
plass før rotstokken felles.

Er det ingen mulighet til å få rota tilbake på plass, 
kapp i sikker avstand fra rota slik at den blir stående 
trygt.

I bratt terreng er det stor fare for at rot-
veltene kan rase ned eller slå rundt ved 
kapping eller under stroppearbeidet. I slike 
tilfeller kan en vinsje ned hele vindfallet 
med rota på. Hvis ikke det er mulig, er det 
bare å la vindfallet bli liggende.
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Nedbøyde småtrær
Ved vindfelling blir mange småtrær bøyd 
ned og ofte stående i sterkt spenn. For å 
unngå farlige situasjoner når de skjæres 
av, må spennet tas ut på en kontrollert måte 
ved å ”frese” ut et styreskår på trykksida 
(undersida). Med parallelle overskjær 
freses det slik at styreskåret hver gang øker 
med kjedebredden til en kommer helt inn 
til margen og spennet blir borte. Pass  opp 
for stammer som ligger oppå det nedbøyde 
treet, og stå aldri under det nedbøyde treet 
mens en freser ut styreskåret.

Trinn 5. 

Felle stående stammedeler
Dette er knekte stammer der toppdelen er 
falt ned. Den gjenstående stammedelen 
felles på vanlig måte, men vær oppmerk-
som på at slike lett vipper på ujevnheter 
på bakken.

Stående stammedeler som felles har lett for å vippe 
på ujevnheter i terrenget 

Nedbøyde småtrær er farlige og krever at spennet 
tas ut på en kontrollert måte 



20

Trykk

Strekk

En stamme som er i spenn har ei trykkside og ei strekkside. 

1

2

En normal kappesituasjon. Her brukes vanlig motkapp, først et grunt skjær på 
trykksida (1). Deretter kappes det fra strekksida (2) til stammen er av.

Liten spenning

Middels spenning
1

2

Her sages et v-formet hakk (1) på trykksida for at ikke saga skal klypes fast. Start 
med et lite hakk og utvid det til spenninga utløses og stammen kan kappes fra 
strekksida (2). 

Spenninger i stamme
Ved vanlig hogst er det vanligvis for-
holdsvis små spenninger i stammene. Ved 
vindfallhogst får en mye høgere spen-
ninger ved at trærne ligger i flere lag og 
lager spenn i alle retninger. Før en stamme 
kappes, må en se på stammen og finne 
ut hva som er trykk- og strekksida. Det 

er lettest etter at treet er kvistet. For å ta 
ut spennet på en kontrollert måte, må  en 
begynne på trykksida. Hvis en begynner 
på strekksida, kan stammen spjæres og slå 
ut til sida med stor kraft. Etter noen uker 
avtar spennet og det blir mindre farlig å gå 
i gang med vindfallhogsten. Likevel må en 
utføre arbeidet som om spennet er intakt. 
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Stor spenning

1 2

3

Her brukes V-kapp ved at det lages 2 skår (1 og 2) på hver side som møtes i en spiss 
på trykksida. Skårene skal møtes slik at spissen blir mindre enn 90 ° og ligger innenfor 
barken. Dette utløser det meste av spenninga og stammen kan kappes med et skjær (3) 
på strekksida.

Spesielt farlige 
situasjoner
Noen ganger sitter det mange stammer på 
samme rotvelte, og rotvelta kan være flere 
meter høg. Dersom en i det hele tatt skal 
gjøre noe her må en være ytterst forsiktig 
og ta stammene ”ovenfra og ned”. Et 
spesielt faremoment er det at rota kan 
klappe tilbake før alle trærne er kappet 
av. Dersom ei rot av denne typen heller 
framover, er det bare å la den ligge.

Maskinell drift
Vindfallhogst er så farlig at det primært 
bør brukes hogstmaskiner. Likevel må 
rotveltene ofte kappes av med motorsag 
fordi det kan være vanskelig å komme 
til, stor fare for fastklyping av sverd eller 
stor fare for spjæring slik at rotstokken 
ødelegges. Det er derfor viktig at de som 
går foran og kapper løs rotveltene har 
kunnskaper og erfaring i vindfallhogst.

Sikkerhetsregler for 
arbeid i vindfellt skog
 1. Vurder om arbeidet kan gjøres 

sikrere ved hjelp av maskiner.
 2. Vent noen uker til spennet i 

stammene avtar.
 3. Arbeid aldri alene i vindfellt skog.
 4. Hold god kontakt med 

arbeidskameratene - på trygg 
avstand

 5. Planlegg  arbeidet, bruk erfaren 
arbeidskraft - tenk på sikkerheten!

 6. Bruk verneutstyr.
 7. Vær ekstra varsom i bratt terreng.
 8. Gjør felling og kapping med 

sikre framgangsmåter. Bruk riktig 
kappemåte for å unngå slag.

 9. Stående trær og rotvelter står 
dårligere på tien mark enn når den 
er frossen.

 10. Ha alltid førstehjelpsutstyr for 
handa.

 11. Bruk sikringsradio.
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4
5

6

1
2

3

Sonenes plassering ved 6-sonemetoden 

Kvisting utgjør størstedelen av arbeidstida 
ved hogst og mulighetene for akutte skader 
og belastningsskader er store. Med riktig 
arbeidsteknikk, arbeider en sikrere og 
lettere, og faren for belastningsskader blir 
vesentlig mindre. Hovedprinsippet er å 
avlaste armer, skuldre og rygg ved å sørge 
for god arbeidshøgde slik at forflytting av 
saga kan foregå på stammen uten unødig 
løfting. Videre er det viktig å overføre 
belastningen fra svake til sterke deler av 
kroppen, f. eks. fra ryggen og over på 
lårmuskulaturen.

Kvisting med            
6-sonemetoden
All kvisting foregår med utgangspunkt i 6-
sonemetoden, men før vi går nærmere inn 
på den skal vi se på noen grunnleggende 
regler:

• bruk et arbeidsopplegg som gir 
gunstig arbeidshøgde (mellom 
hofte og kne)

• ledig grep på saga og tommelen 
alltid under fremre handtak

• stødig og bred fotstilling, bøy i 
knærne i stedet for å bøye ryggen

• la saga hvile mest mulig på 
stammen, unngå å løfte den. Når 
en skjærer, brukes saga  som 
vektstang

• ved forflytting langs stammen, skal 
sverdet være på motsatt side av 
stammen

• ikke skjær med sverdtuppen
• godt gasspådrag når kjedet settes 

an mot kvisten

Kvisting
6-sonemetoden går ut på å dele stammen i 
korte seksjoner som igjen deles i 6 soner. 
En seksjon er så langt en kan nå uten 
forflytting av beina. 
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Kvister som sitter på venstre side foran sone 
3 skjæres med støtende kjede og pekefingeren 
på gassen 

Kvister som sitter oppå stammen skjæres 
med støtende kjede og pekefingeren på gas-
sen 

Sone 2

Kvister som sitter på høyre side skjæres med 
støtende kjede og tommelfingeren eller peke-
fingeren på gassen 

Sone 1

Kvister som sitter på venstre side av stammen 
skjæres med dragende kjede og pekefingeren 
på gassen

Sone 3 Sone 4
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Underkvisting.

Kvister oppå stammen foran sone 2 skjæres 
med støtende kjede og tommelfingeren eller 
pekefingeren på gassen. 

Sone 5

Kvister på høyre side foran sone 1 skjæres 
med dragende kjede og tommelfingeren på 
gassen. Nå er det tid for forflytting til ei ny 
sone 1. 

Sone 6

Underkvisting
Etter å ha kvistet 2 omganger med soner, er det tid for å ta underkvisten. Begge bein 
flyttes litt lengre fra stammen. Saga føres mot rotenden og skjærer med skytende kjede. 
Tommelfingeren på gassen. Ryggen rak og blikket følger sverdet.

Når underkvistene er tatt, vippes saga opp slik at sverdet kommer på motsatt side av 
stammen. Saga føres så fram for start på ny sone 1, samtidig med forflytting.
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