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Hove dmål  og del mål  

Hovedmål 
Utvikle en veiledningspakke i sikker og effektiv vindfallhogst 
 
Delmål 

a) En film om motormanuell vindfallhogst 
b) En film om vindfallhogst med maskin 
c) Et eller flere gratis webinar som gjennomføres tidlig på vinteren 2022 

 
 
Samme ndrag og konklusj on   

Etter at Østlandet fikk de største vindfellingene i skogen på mange år i november 2021,  
Har vi lagd en opplæringspakke i sikker og effektiv vindfallhogst. Opplæringstilbudet hastet, og 
allerede i slutten av februar ble tre nye filmer lansert: 

1. Skogen har blåst ned, hva nå? (en kort introduksjon til de to hovedfilmene) 
2. Vindfallhogst med hogstmaskin 
3. Vindfallhogst med motorsag 

Filmene kan sees på Skogkurs sin hjemmeside i tillegg til egen spilleliste på YouTube. 
 
For å vise «beste praksis», ble filmene nøye planlagt sammen med  

• Anders Mörk og Martin Englund, Skogforsk i Sverige 

• Harald Øie, Arbeidstilsynet 

• Tre av Skogkurs sine erfarne instruktører på motormanuelt og maskinelt arbeid 
 
Opprinnelig plan var å bruke det svenske firmaet Heurgren Film til å produsere filmene, men de 
hadde ikke kapasitet før senere på vinteren. Valget falt derfor på det norske firmaet Scanout. 
 
Den 1. og 8. mars arrangerte vi to gratis webinar der filmene var hovedinnholdet. Webinarene 
hadde identisk innhold, men ble kjørt to ganger for at flest mulig skulle få anlegning til å delta. Til 
sammen 214 deltakere. Et redigert opptak fra webinarene ligger fritt tilgjengelig på Skogkurs sin 
hjemmeside  Webinar om vindfallhogst - se diskusjonen • Skogkurs 
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