Arbete i skogsbruk – kortversion
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Personlig skyddsutrustning

Vår arbetsmiljölag är till för att förhindra att människor
skadas i arbetet. Som arbetsgivare ska du ta hänsyn till
alla förhållanden som kan påverka de anställdas hälsa
och säkerhet. Du har ansvar för arbetsmiljön för alla som
arbetar åt dig.

Den som arbetar med en motorkedjesåg ska använda
följande personliga skyddsutrustning:
Skyddshjälm
Hörselskydd
Ögonskydd

Förändringar vid användning av
motorkedjesågar och röjsågar
Regler som gäller vid användning av motorkedjesågar
och röjsågar finns i den nya föreskriften, AFS 2012:1 –
som trädde i kraft 1 december 2012. Samtidigt upphörde
AFS 2000:2 Användning av motorkedjesågar och röjsågar,
att gälla.

Första förband

Skyddsblus
eller skyddsväst
med varselfärg
Arbetshandskar
Skyddsbyxa

Fyra stora förändringar i föreskriften
AFS 2012:1
• Krav på dokumenterade kunskaper i form av avklarade teoretiska och praktiska prov. Arbetstagaren har
fram till 1 januari 2015 på sig att uppfylla kraven på
avklarade prov.
• Den som överträder bestämmelserna på dokumenterade kunskaper efter 1 januari 2015 ska betala en
sanktionsavgift på 10 000 kronor.
• Krav på varselkläder. Varselkläder är skyddskläder
med god synbarhet såväl på dagen som i mörker.
Arbetsgivaren ansvarar för att varselkläderna uppfyller gällande krav. (Varselkläder tillverkade enligt
standarden SS EN 471 uppfyller kraven.)
• Skyddsstövlar/skyddskängor med sågskydd.

Att vara förberedd på det värsta
Det ska finnas någon som har kompetens och kan ge
första hjälpen och utrustning för första hjälpen. Arbetstagarna ska veta hur ambulans eller andra utryckningsfordon larmas och kunna ge en tydlig beskrivning av vägen
till platsen för skadan, ibland med hjälp av koordinater.

Ensamarbete
Vid ensamarbete i skogen finns särskilda krav på kommunikation med omvärlden. Arbetsledare eller arbetskamrat ska känna till var i skogen personen arbetar.
Arbete med stormfälld skog får inte utföras ensamt,
personen ska ha direktkontakt med arbetskamrat eller
annan person.

Personalutrymmen
Personalutrymmen behövs både av komfortskäl och för
att minska risken för ohälsa. Personal ska under arbetsdagen ha möjlighet att gå på toaletten, tvätta händerna i
varmt vatten, värma och äta mat, sitta ned i ett uppvärmt
utrymme, utrymme för att byta om och möjlighet att torka
kläder. Det bör vara gångavstånd till personalutrymmen.

Skyddskängor/stövlar
med sågskydd

Kemiska risker vid plantering
och plantbesprutning
När du kommer i kontakt med ett kemiskt ämne kan du
antingen skadas direkt eller bli sjuk långt senare. För att
undvika risk för arbetssjukdomar, ta reda på information
om ämnet och använd skyddsutrustning enligt tillverkarens råd. Arbetsmiljöverkets broschyr ”Säkert arbete
med behandlade skogsplantor och vid besprutning efter
plantering” innehåller mer information. Observera att
minderåriga får enligt AFS 2012:3 inte arbeta med bekämpningsmedel i klass 1 eller 2. De får inte heller sätta
plantor behandlade med dessa bekämpningsmedel.

Vem får arbeta med motorkedjesåg?
Personen ska ha gjort ett teoretiskt och praktiskt prov
som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar
de arbetsuppgifter som ska utföras. Personen ska också
ha dokumentation som styrker kraven.

Vem får arbeta med röjsåg?
Den som arbetar med en röjsåg ska ha genomgått en
utbildning för den typ av arbete som ska utföras och ha
kunskaper för arbetet.

Behåll din respekt för fallande träd
Varje år sker flera dödsolyckor vid trädfällning.

Arbetsmiljöverkets webbplats
På vår webbplats finns senaste versionen av alla gällande
regler, informationsbroschyrer och böcker som kan vara
till hjälp för att skapa en bra arbetsmiljö.

ADI 674, ﬁnns endast som pdf för nedladdning på www.av.se

