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Bakgrunn 
Skogbrukets HMS-utvalg ga i samarbeid med Skogbrukets 
Kursinstitutt (Skogkurs) ut heftet Riktig og sikker hogst i 2005. I 
forbindelse med en planlagt revisjon av dette heftet vurderte 
HMS-utvalget det som mer hensiktsmessig å satse på nettbaserte 
læringsarenaer. Hovedforskjellen ligger i tilgjengeligheten som 
nettet representerer kombinert med nye og bedre pedagogiske 
metoder som letter innlæringen.  
 
Til heftet Riktig og sikker hogst ble det i etterkant laget en 
Powerpoint-presentasjon med tale om temaet (2007). Denne ble 
publisert på YouTube i november 2011, og var helt til i fjor 
det mest sette video-klippet blant de ca. 80 fritt 
tilgjengelige videoene på Skogkurs sin YouTube-kanal. 
Powerpoint-presentasjonen dekket noen få av de aktuelle 
temaene, men mange viktige momenter knyttet til 
sikkerhet ved bruk av motorsag var ikke med. 
 
I korte trekk består prosjektet Riktig og sikker hogst med 
motorsag - Nettbaserte læringsressurser i å planlegge, samle nødvendig materiell og 
produsere korte, instruktive videosekvenser publisert på YouTube. Videoklippenes lengde vil 
variere med tema og inneholde bilder, video, tale og animasjoner. Skogbrukets HMS-utvalg 
er prosjekteier. Skogkurs er prosjektleder og ansvarlig for utvikling.  
 

Hovedmål 
Hovedmålet er at disse læringsressursene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø 
ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan 
gjennomføre disse på en sikker måte. 
 

Målgrupper 
Målgruppene for videoklippene er alle i skognæringen som i større eller mindre grad 
anvender motorsag, f.eks. skogeiere som driver i egen skog eller skogsarbeidere/ 
maskinførere som bruker motorsag i sitt arbeid.  
 
Overføringsverdien vil være betydelig for aktører som linjeryddere og andre som 
opprettholder og sørger for viktig infrastruktur til samfunnet. Tilsvarende vil det også være 
nyttig for alle som bruker motorsag i fritiden, f.eks. til vedhogst. 
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Innhold og gjennomføring 
 

Planlegging videoinnhold, manus og dreiebok  

I tidlig planleggingsfase ble følgende videoklipp planlagt: 

1. Sikkerhet og ansvar 
2. Verneutstyr 
3. Grunnleggende bruk av motorsag 
4. Felling  
5. Kvisting  
6. Kapping 
7. Nedtagning av fastfelt tre 
8. Vindfallhogst. 

 
Det faglige innholdet for videoklippene var godt dokumentert skriftlig i Skogkurs sine 
læremidler og kursplaner innen hogst og dokumentert sikkerhetsopplæring.  Det fantes en 
god del video-/ og fotomateriell som ikke var oppdatert faglig eller av god nok videokvalitet 
mht dagens standard. Alt visuelt materiell måtte erstattes med nytt. Eneste 
gjenbruksmulighet var noen tegninger for bruk i animasjoner. 
 
En stor del av planleggingen besto i å utvikle en dreiebok for hvert tema inndelt i delscener 
med beskrivelse og metodisk forklaring. Det ble også utarbeidet tekstdokumenter med tale 
(voice over) til samtlige scener. Anne Brit Slettebø (NHO Mat og Drikkes representant i 
Skogbrukets HMS utvalg  2019) bidro med tekstgrunnlaget for videoklippet Sikkerhet og 
ansvar.  
 

 
Eksempel på oppbygging av dreiebok fra prosjektet.  
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Fotografering og video-opptak 
Hoveddelen av videoopptak og fotografering ble utført i februar 2020 hvor instruktør i Aktivt 
Skogbruk Stein Ivan Elvelund bar hovedrollen. Etter første runde med bearbeiding og 
videoredigering ble det behov for noen restopptak, disse ble utført i mai 2020. Skogkurs med 
Geir Myklestad og Jon Eivind Vollen sto for opptakene. 
 
Nina Ree Lindstad (Skogkurs) og Øivind Stanna-Larsen (HMS-utvalget, Norsk Ved) bidro også 
med fotografier til prosjektet.  
 

 
Lite snø på trær og bakke, stabile lysforhold: ypperlige forhold for videopptak og 
fotografering, fra første opptaksdag med Instruktør Ivan Elvelund. 
 

Videoproduksjon, tale-innspilling og publisering  
Bearbeiding av materiale, redigering, innspilling av tale til klippene ble utført våren og 
sommeren 2020. Publisering til YouTube og innebygging på nettsider ble utført i august 
september. Det er Mathis Lunde fra Skogkurs som står for talen på videoklippene. 
 
Videoklippene kan nås på to forskjellige 
måter: 

• Selvstendig spilleliste på 
YouTube 
- åpent tilgjengelig for alle 

• En serie av videoklipp bygget inn 
i Kunnskapsskogen på Skogkurs 
sine nettsider 

 
 
 
 

Spilleliste på YouTube 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLW6AAEYi2JtXVFFxMBqtQ4rlpRqsSLQ6m
https://www.skogkurs.no/kunnskapsskogen/artikkel.cfm?Id_art=28384
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En utfordring med YouTube er at det ikke er mulig å styre sluttskjermen på videoklippet. Her 
dukker det opp forslag av ulik relevans som bidrar til å fjerne fokus fra temaet. 
 

 
For å redusere «støyen» i sluttskjermen har vi forlenget den siste scenen i hvert klipp og lagt 
på en klikkbar miniatyr til neste video i spillelista. 
 
Vi vurderte og testet ut Vimeo som et alternativ til YouTube. Vimeo gir bedre muligheter til å 
styre hvordan videoene framstår. Det er også mulig i Vimeo å erstatte en video med en ny 
versjon uten å endre lenken, mens man på YouTube må slette videoen og den nye får en helt 
annen lenkeadresse. Men det faktum at YouTube er et stort sosialt medie, som garantert vil 
få flere visninger, gjør at man ikke kommer utenom YouTube. 
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Slik framstår videoklippene på Kunnskapsskogen - skogkurs.no.  
 

Fremdrift 
Prosjektet startet opp i september 2019 og fikk utsatt ferdigstilling fra 31.03.2020 til 
30.09.2020 blant annet pga store forandringer i arbeidsoppgaver hos Skogkurs grunnet 
korona-situasjonen. Større deler av arbeidet er utført i 2020 enn opprinnelig planlagt. 
 

Økonomi 
 
Budsjett: 

 
 
Finansieringsplan: 

Kilde Omsøkt Faktisk 

Egeninnsats Skogkurs (LUF) 200 000 165 149 

Egeninnsats HMS-utvalget 50 000 19 500 

Skogbrukets Verdiskapingsfond 250 000 184 649 

Sum 500 000 369 298 
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Til tross for at prosjektet har tatt lengre tid enn opprinnelig planlagt, er gjennomføringen 
utført til et betydelig mindre beløp enn budsjettert. HMS-utvalgets egeninnsats er også 
lavere pga møtevirksomhet på Teams med reduserte reiseutgifter som konsekvens. 
 
Prosjektregnskap: 
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