
6/17 27

M O T O R S A G S K O L E N

Arbeidsteknikk:
– Stå aldri rett bak saga. Det betyr at du skal holde den i en
vinkel i forhold til kroppen din. Det gjør at dersom saga slår
bakover, så treffer den ikke deg, men går ut til siden. Spesielt
viktig ved stammekvisting før felling.

– Rydd rundt treet og der det skal ned før du feller det.
Se deg ut to returveier. Gå alltid skrått ut til siden når
treet faller. Vurdér treet «på rot» i stående stilling. 

Vi skiller mellom to felleteknikker. Uten og
med hjelpemiddel (kile, fellespett, trampjern).
Begge teknikker krever at du setter igjen en
brytekant, altså en avstand mellom felleskår og
hovedskjær, som vi gjennomgikk i Motorsagskolen
del 2 i forrige utgave av Maga sinet Skog. 

FELLINGSTEKNIKKEN MED HJELPEMIDLER har endret
seg litt med årene. Før skulle man kutte rett i ett snitt. 

– Nå gjøres dette slik: Først skjærer du ned på felleskåret.
Du skal ikke over saga, men stå bak slik at du får siktet der
treet skal ned. De fleste nyere motorsager har en siktelinje i
dekslene som er til stor hjelp. 

– Så skjærer du inn slik at kilen faller ut. Aldri mer inn.
Fortsatt må du ha kontroll på sverdet og vinkelen på det. 

– Når du er ferdig med felleskåret er det klart for første
del av hovedskjæret bak. Begynn på undersiden av sverdet,
og ikke på tuppen. Drei (stikk) sagen inn slik at det blir
stående igjen en brytekant (bredde ca. ti prosent av treets
diameter i brysthøyde). Skjær to tredeler. Ta ut saga og sett
inn trampejernet eller fellespettet. 

– Når det er skikkelig festet, skjærer du siste snitt i litt
vinkel til det første. De som fikk sin skogutdannelse eller
praksis for 20-30 år siden, rister noen ganger på hodet av

dette, men hensikten er å sikre at treet ikke vipper bakover.
Derfor må brytekanten være jevn.

– FELLING AV MINDRE TRÆR med stamme mindre enn
10 cm i diameter er enkelt hvis du følger dette tipset, sier
Sjur Jacobsen. 

– Skjær først horisontalt inn ca. en tredel der du ønsker
å legge treet. Skjær så horisontalt fra andre siden, men legg
dette kuttet fem centimeter høyere (eller lavere). Skjær litt
forbi det andre kuttet. Treet blir stående, men alle fibrene
er kuttet og når du gir treet et lite dytt, faller det dit du planla. 

En enkel «arbeidsbenk» letter kvistingen mye. 


