
Rör dig tryggt på 
skogsarbets-
platsen!

Inledandet av skogsvårdsarbete i den egna 
skogen är ett efterlängtat ögonblick. På 
skogsarbetsplatsen ska du ovillkorligen 
följa anvisningarna och bestämmelserna 
från Stora Enso eller entreprenörens 
representant (arbetsledning, arbetstagare, 
förare). Genom att följa instruktionerna 
hjälper du dem som jobbar på 
arbetsplatsen att göra din dag säker.

Säkerhetsinstruktioner för skogsarbetsplatser

1. Skyddsutrustning

På skogsarbetsplatsen är det inte tryggt att röra sig utan 
skyddsutrustning. Om du inte har egen skyddsutrustning kan 
du låna den av din skogsexpert. 

Använd skyddshjälm och skyddsglasögon. 
Grenar kan falla från stående träd efter 
skogsarbete, eller ris kan träffa ögonen. 
Hjälmen skyddar huvudet och skydds-
glasögonen skyddar ögonen från dyli-
ka olyckor. 

Ta på dig en varselväst. Var synlig och färg-
grann. Bär färggranna kläder och en varsel-
väst för att bättre synas i terrängen. Om du 
vill kan du få en varselväst av din skogs-
expert.
Anväd terrängskor. I skogen är det 
alltid bra att ha stadiga och kängor 
med bra fäste.



2. När du rör dig på arbetsplatsen

Närma dig en skogsmaskin i arbete först efter att maskinen 
har stannats och du har fått tillstånd av föraren att närma dig. 
På platser där skogsarbetare jobbar kan du endast närma dig 
skogsarbetaren efter att motorsågen/röjningssågen har stängts 
av och skogsarbetaren har gett dig tillstånd att närma dig.

Stockar, fällda träd och virkestravar. Stig eller gå inte på 
stockar/stammar på grund av halkrisk. Man får inte heller klätt-
ra på travar och högar eftersom de kan rasa. När du rör dig på 
röjningsplatsen bör du observera att de fällda trädens stubbar 
är vassa.

Minimiavstånd när du rör dig på en skogsarbetsplats:

• Maskin för jordbearbetning, planteringsmaskin, grävma-
skin och andra skogsvårdsmaskiner 20 meter.

• Användare av röjningssåg 20 meter.

• Vid manuell avverkning, beroende på längden på det 
skogsbestånd som ska avverkas, stammens dubbla längd.

• 
• Gödslingsmaskin för markspridning inom skogsgödsling, 

lastningsenhet för flygspridning och helikopter 90 meter. 
Vistelse i helikopterns start- och landningssektorer är för-
bjudet.

3. Ge föraren eller skogsarbetaren arbetsro. 
Maskinernas förarhytt är endast avsedd för föraren. 
Av säkerhetsskäl  är det inte tillåtet för andra att vistas 
i hytten under pågående arbetet.


