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Sikkerhedshåndbog 
for skovbruget

Branchevejledningen er udarbejdet for Branchefælles-
skab for Arbejdsmiljø (BFA) af Branchearbejdsmiljøudvalget 
(BAU) Jord til Bord i samarbejde med Jordbrugets Arbejds-
miljøudvalg.

BAU Jord til Bord er en del af BFA Transport, Service – 
Turisme og Jord til Bord, og har til opgave at informere og 
vejlede om arbejdsmiljø.

Til dette er nedsat tre arbejdsmiljøudvalg:

• Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

• Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

• Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg.

Udvalgenes sammensætning, kontaktoplysninger og  
materialer findes på hjemmesiden www.baujordtilbord.dk.

Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn 
og har fundet indholdet i overensstemmelse med arbejds-
miljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejlednin-
gen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den 
dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende 
område. Herunder tages forbehold for den teknologiske 
udvikling.

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg
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Forsidefoto: Kristoffer Møller
Layout: fru nielsens tegnestue
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Yderligere information og branchevejledninger fås ved  
henvendelse til Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord:

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg
Agro Food Park 13
Skejby 8200 Aarhus N
Tlf. 87 40 34 00
jordbruget@baujordtilbord.dk

Arbejdstagersekretariat 
Kampmannsgade 4
1790 København V 
baujordtilbord@3f.dk

Love, bekendtgørelser, At-vejledninger, At-anvisninger,  
At-meddelelser og At-cirkulæreskrivelser kan findes 
på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk.
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Anmeldelse af arbejdsskader
Ved arbejdsskader forstås arbejdsulykker, kortvarige skadelige 
påvirkninger, f.eks. forgift ningsti lfælde, pludselige løft eskader 
og erhvervssygdomme. Arbejdsskader skal drøft es i arbejdsmil-
jøorganisati onen med henblik på forebyggelse af lignende ti l-
fælde.

Arbejdsulykker
Arbejdsgivere har pligt ti l at anmelde arbejdsulykker og forgift -
ningsti lfælde.

Arbejdsgiveren skal snarest og inden 9 dage eft er første fraværs-
dag anmelde arbejdsulykker og forgift ningsti lfælde, der medfø-
rer uarbejdsdygti ghed i 1 dag eller mere ud over ti lskadekomst-
dagen, ti l Arbejdsti lsynet.

Ved arbejde der ikke udføres for en arbejdsgiver, har ejere og 
brugere af maskiner og andre tekniske hjælpemidler pligt ti l at 
anmelde ulykker der er sket ved brug af redskabet, f.eks. motor-
kædesave, fl ishuggere eller buskryddere, ti l Arbejdsti lsynet.

Anmeldelse skal ske digitalt i det elektroniske 
anmeldesystem EASY via Virk.dk eller www.at.dk.

Arbejdsgiveren skal give virksomhedens arbejdsmiljøorganisa-
ti on

(arbejdsmiljørepræsentanten) adgang ti l anmeldelsen. Arbejds-
giveren skal desuden give den ti lskadekomne en kopi af anmel-
delsen.

Alle har ret ti l at anmelde arbejdsulykker, kortvarige skadelige 
påvirkninger og pludselige løft eskader ti l Arbejdsti lsynet og 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

En arbejdsulykke, en kortvarig skadelig påvirkning af højst 5 
dages varighed eller en pludselig løft eskade, der antages at 
kunne begrunde krav på ydelser eft er loven, har arbejdsgive-
ren desuden pligt ti l at anmelde snarest muligt og senest 9 dage 

eft er skadens indtræden ti l sit forsikringsselskab eller Arbejds-
markedets Erhvervssikring.

Erhvervssygdomme
Læger og tandlæger har pligt ti l at anmelde erhvervssygdomme.

Læger og tandlæger, der gennem deres erhverv konstaterer 
eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en kon-
stateret eller formodet erhvervssygdom eller på anden måde 
har været udsat for skadelige påvirkninger på sin arbejdsplads, 
skal anmelde dett e ti l Arbejdsti lsynet og Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikring.

Anmeldelsen skal ske snarest muligt og senest 8 uger eft er at 
lægen eller tandlægen er blevet bekendt med erhvervssygdom-
men eller en skadelig påvirkning og den formodede sammen-
hæng med arbejdet.

Anmeldelse skal ske digitalt i Arbejdsti lsynets og Arbejdsmarke-
dets Erhvervssikring anmeldelsessystem EASY.

Anmeldelse kræver ikke ti lskadekomnes samtykke. Tilskade-
komne kan dog eft erfølgende bede Arbejdsmarkedets Erhvervs-
sikring om ikke at behandle sagen.

Arbejdsgiveren har pligt ti l at anmelde erhvervssygdomme, 
som f.eks. ryglidelser eller eksem, ti l sit forsikringsselskab eller 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Alle har ret ti l at anmelde 
erhvervssygdomme.

Det er vigti gt at de faglige organisati oner inddrages inden 
anmeldelse af erhvervssygdomme.

Der er blevet indført en markant udvidelse af forældelsesfri-
sten for erhvervssygdomme. Det betyder, at folk med erhvervs-
sygdomme, der udvikles senere end 30 år eft er den skadelige 
påvirkning, stadig kan få erstatning/godtgørelse.
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Digital	anmeldelse	af	arbejdsskader
Arbejdsgivere skal anmelde arbejdsulykker digitalt i det elek-
troniske anmeldesystem EASY, via Virk.dk eller Arbejdsti 
lsynets hjemmeside www.at.dk.

Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde en arbejdsulykke. Sker 
det ikke kan medarbejderen selv anmelde ulykken via Virk.dk.

Læger og tandlæger skal anmelde erhvervssygdomme digitalt 
via anmeldesystemet ESS på Virk.dk.

Alle danske virksomheder, fagforeninger m.fl . kan anvende 
EASY ti l anmeldelse af arbejdsulykker.

• Beskæft	igelsesministeriets	bekendtgørelse	nr.	1478	af	2.
december	2016	om	lægers	og	tandlægers	pligt	ti	l	at	anmelde
erhvervssygdomme	ti	l	Arbejdsti	lsynet	og	Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring.

• Arbejdsti	lsynets	bekendtgørelse	nr.	615	af	8.	juni	2010	om
anmeldelse	af	arbejdsulykker	mv.	ti	l	Arbejdsti	lsynet	med	senere
ændringer.

• At-vejledning	F.0.4	om	forebyggelse	af	arbejdsulykker	i	små
virksomheder

• www.at.dk,	Anmeld	en	arbejdsulykke	i	EASY	under	
menuen ”Selvbetjening”.

Arbejde på skråninger, i søer og 
grøft	er
Arbejde på skråninger kan medføre forskellige belastninger på 
kroppen. Afh ængig af skråningens hældning og underlagets 
beskaff enhed, kan det være svært at stå fast eller gå uden at 
glide eller snuble. Der er således en reel ulykkesrisiko og risiko 
for pludselig uventet belastning, der kan medføre akutt e eller 
varige skader f.eks. i ben eller ryg. Er underlaget glat og fedtet 
øges risikoen. Maskinbetjening under disse forhold indebærer 
en yderligere risiko.

Arbejdet kan bestå af: 

• Rydning med buskrydder

• Plantning

• Gødning med rygsprøjte

• Pålægning af fl is

Ved arbejde på skråninger, grøft er og lignende, hvor der ikke 
er vandret underlag, skal arbejdet planlægges og ti lrett elægges, 
så det kan udføres fuldt forsvarligt. I denne vurdering indgår 
skråningens hældning, underlagets beskaff enhed, det anvendte 
fodtøj, arbejdets varighed, arbejdets karakter, samt andre bela-
stende forhold som vejret og hældningens højde.

I ujævnt terræn bør vælges fodtøj der sidder ordentligt fast på 
foden. Snørestøvler støtt er bedre end sko og beskytt er ti l en vis 
grad anklen mod forvridninger. Desuden skal fodtøjets sål give 
et godt sikkert fodfæste på glat underlag.

Det kan være nødvendigt at organisere arbejdet, så der skif-
tes mellem arbejde på skråning og plant underlag, så der højst 
arbejdes én ti me på skråning, afb rudt af 30 minutt ers andet 
arbejde på plant underlag.

Ved arbejde i søer, grøft er og lignende skal man have egnet 
arbejdstøj på, dvs. i de fl este ti lfælde kræves at man anvender 
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vaders. I nogle ti lfælde vil det også være nødvendigt med en 
regnjakke.

Ved udendørs arbejde i regnvejr skal det udleverede regntøj 
være egnet, dvs. at kroppen skal kunne ånde, så hverken krop-
pen eller arbejdstøjet under regntøjet bliver vådt.

Når man arbejder i åer og vandfyldte grøft er, er det oft e nød-
vendigt at være 2 personer ti l stede og arbejde med livline, idet 
man kan falde og så ikke selv kan komme op igen. Hvis der er 
meget vand i grøft en eller åen, kan det desuden være nødven-
digt med en redningsvest.

HUSK! På grund af arbejdet art, er det vigti gt at der er adgang ti l 
velfærdsforhold, med bad, tørrerum m.m.

Se afsnitt et om Arbejdsstedets indretning.

• At-vejledning	D.5.2	om	høreværn.

• At-vejledning	D.5.7	om	beskytt	elseshjelme.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Håndskubbet	plæneklipper

Arbejdsmiljøorganisati	on
Sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden varetages 
gennem samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og 
de øvrige ansatt e.

Samarbejdet skal skabe rammerne for de strategiske og de ope-
rati onelle arbejdsmiljøopgaver i virksomheden. Med strategisk 
menes de overordnede, planlæggende, fremadrett ede og koor-
dinerende opgaver. Med operati onel menes de daglige opgaver.

Arbejdsmiljødrøft	else
Alle virksomheder med ansatt e skal afh olde en årlig arbejdsmil-
jødrøft else, som skal indeholde følgende punkter:

1. Tilrett elægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og 
sundhed for det kommende år.

2. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå.

3. Vurdere, om det foregående års mål er nået.

4. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde.

5. Drøft e om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø ti l 
stede i virksomheden, hvis man er mindre end 10 ansatt e.

Derudover anbefales det, at APV indgår som fast punkt på dags-
ordenen ti l arbejdsmiljødrøft elsen.

Det er arbejdsgiveren, som skal sørge for at den årlige arbejds-
miljødrøft else fi nder sted. Hvis der er en arbejdsmiljøorganisa-
ti on, skal drøft elsen ske i samarbejde med denne.

Arbejdsgiveren skal over for Arbejdsti lsynet skrift ligt kunne 
dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøft else har fundet 
sted. Virksomheden afgør selv hvordan I dokumenterer det.

Arbejdsti lsynet har udarbejdet et skema ti l dokumentati on af 
den årlige drøft else. Men I kan f.eks. også blot notere i jeres APV 
hvornår drøft elsen fandt sted, og hvem der deltog.
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Mindre	end	10	ansatt	e	–	uden	
arbejdsmiljøorganisati	on
På virksomheder med mindre end 10 ansatt e skal arbejdsgi-
veren sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan 
fi nde sted. Samarbejdet sker ved løbende direkte kontakt og 
dialog mellem arbejdsgiveren, eventuelle arbejdsledere og de 
øvrige ansatt e. Der er ikke pligt ti l at oprett e en arbejdsmiljøor-
ganisati on.

De ansatt e skal høres ved planlægning og indførelse af ny tekno-
logi, herunder om konsekvenser for sikkerhed og sundhed ved 
valg af udstyr, personlige værnemidler og tekniske hjælpemid-
ler m.v.

De ansatt e skal have alle nødvendige oplysninger af betydning 
for sikkerhed og sundhed og adgang ti l at fremsætt e forslag ved-
rørende sikkerhed og sundhed.

10	ansatt	e	eller	fl	ere	–	med	
arbejdsmiljøorganisati	on	
På virksomheder med 10 eller fl ere ansatt e, skal man have en 
arbejdsmiljøorganisati on.

Arbejdsmiljøorganisati onen skal mindst bestå af en arbejdsmil-
jørepræsentant, der er valgt af de ansatt e, og en arbejdsleder, 
der udpeges af arbejdsgiveren og med arbejdsgiveren eller den-
nes repræsentant som formand.

Arbejdsgiveren deltager selv, hvis der ikke er nogen arbejdsle-
der. Arbejdsmiljørepræsentanten er beskytt et mod afskedigelse 
eller anden forringelse af sine forhold, på samme måde som ti l-
lidsrepræsentanter inden for det pågældende eller ti lsvarende 
overenskomstområde.

Ved opgørelsen af antallet af ansatt e indgår også delti dsansatt e, 
ungarbejdere m.m. Arbejdsledere og arbejdsgiveren tæller ikke 
med.

I virksomheder med 10-34 ansatt e skal arbejdsgiveren etablere 
en arbejdsmiljøorganisati on i 1 niveau.

Ved arbejde der helt eller delvist udføres på midlerti dige eller 
skift ende arbejdssteder uden for virksomhedens faste arbejds-
sted, herunder bygge- og anlægsarbejde, skal samarbejdet om 
sikkerhed og sundhed foregå i en arbejdsmiljøorganisati on, når 
5 eller fl ere ansatt e arbejder for samme arbejdsgiver på udear-
bejdsstedet, og arbejdet foregår i en periode på mindst 14 dage.

En arbejdsmiljøorganisati on i 1 niveau skal varetage både de 
overordnede, opgaver og de daglige opgaver eft er, som i virk-
somheder med arbejdsmiljøorganisati on i fl ere niveauer vareta-
ges af hhv. arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg.

I virksomheder med 35 eller fl ere ansatt e skal arbejdsgiveren 
etablere en arbejdsmiljøorganisati on i 2 niveauer bestående af

• 1 niveau med en eller fl ere arbejdsmiljøgrupper og 

• 1 niveau med et eller fl ere arbejdsmiljøudvalg.

En arbejdsmiljøgruppe består af 1 udpeget arbejdsleder og 1 
valgt arbejdsmiljørepræsentant.

Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmil-
jørepræsentanter fra en eller fl ere arbejdsmiljøgrupper med 
arbejdsgiveren eller dennes repræsentant som formand.

Det nødvendige antal medlemmer i arbejdsmiljøorganisati onen 
fastsætt es eft er et nærhedsprincip. Der skal være mindst det 
samme antal arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i 
arbejdsmiljøorganisati onen.

Obligatorisk	arbejdsmiljøuddannelse	
Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøor-
ganisati onen har ret og pligt ti l at deltage i den obligatoriske 
arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage.

Uddannelsen skal være gennemført inden tre måneder eft er 
man er valgt eller udpeget ti l AMO.
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På uddannelsen sætt es der fokus på et godt samarbejde, og 
en systemati sk ti lgang ti l at løse arbejdsmiljøproblemerne i det 
daglige.

Det er hensigtsmæssigt, hvis arbejdsmiljørepræsentanten og 
arbejdslederen deltager på det samme kursus. Så har de samme 
viden ti l at samarbejde om løsninger af arbejdsmiljøopgaverne.

Arbejdsgiveren afh older udgift erne ved arbejdsmiljørepræsen-
tantens hverv og godtgør tab af indtægt, udgift er og indtægts-
tab i forbindelse med nødvendig deltagelse i uddannelsen.

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der har gennem-
ført den lovpligti ge arbejdsmiljøuddannelse senere end den 1. 
april 1991, behøver ikke den nye uddannelse.

Supplerende	arbejdsmiljøuddannelse
Arbejdsgiveren har pligt ti l at ti lbyde arbejdsmiljørepræsentan-
ter og arbejdsledere i AMO:

• 2 dages relevant uddannelse indenfor første 12 måneder af
funkti onsperioden

• 1,5 dags relevant uddannelse hvert eft erfølgende år

• At-vejledning	F.3.1	om	samarbejde	om	arbejdsmiljø	i
virksomheder	med	højst	ni	ansatt	e.

• At-vejledning	F.3.2	om	samarbejde	om	arbejdsmiljø	i
virksomheder	med	10-34	ansatt	e.

• At-vejledning	F.3.3	om	samarbejde	om	arbejdsmiljø	i
virksomheder	med	mindst	35	ansatt	e.

• At-vejledning	F.3.5	om	samarbejde	om	arbejdsmiljø	på
midlerti	dige	eller	skift	ende	arbejdssteder,	bortset	fra	bygge-	og
anlægsarbejde.

• At-vejledning	F.3.6	om	aft	ale	om	virksomhedernes	samarbejde	om
arbejdsmiljø.

• At-vejledning	F.3.7	om	arbejdsmiljøuddannelse	for	medlemmer	af
arbejdsmiljøorganisati	onen.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Arbejdsmiljøarbejdet	–	hvordan	gribes	det	an

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Få	styr	på	arbejdsmiljøet.

Arbejdspladsvurdering (APV)
Arbejdet skal planlægges og ti lrett elægges således, at det 
kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvar-
ligt. Grundlaget herfor er bl.a., at der foretages en vurdering 
af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen – en 
arbejdspladsvurdering.

Alle arbejdsgivere med ansatt e har pligt ti l at udarbejde en 
skrift lig APV. Denne pligt gælder også, når der er tale om ti dsbe-
grænsede ansætt elsesforhold eller løsarbejder.

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at der udarbejdes en 
skrift lig arbejdspladsvurdering, som sikrer, at alle væsentlige 
arbejdsmiljøproblemer inddrages i virksomhedens arbejdsmil-
jøarbejde.

Virksomheden kan selv vælge den metode, som APV’en skal 
gennemføres eft er, men det skal sikres at APV’en indeholder 
disse fem elementer:

1. Identi fi kati on og kortlægning af virksomhedens
arbejdsmiljøforhold.

2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens
arbejdsmiljøproblemer.

3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på
at vurdere, om der er forhold i virksomhedens arbejdsmiljø,
der kan medvirke ti l sygefraværet.

4. Prioritering og opsti lling af en handlingsplan ti l løsning af
virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.

5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Arbejdspladsvurderingen skal være skrift lig, forefi ndes på virk-
somheden og være ti l rådighed for de ansatt e og Arbejdsti lsy-
net. Udarbejdelse af arbejdspladsvurderingen kan ske i elektro-
nisk form.

Arbejdspladsvurderingen skal ajourføres når der sker ændringer 
i arbejdet, arbejdsprocesser og -metoder mv.

• Bekendtgørelse 1406 af 26. september 2020 om psykisk arbejdsmiljø
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Som har betydning for virksomhedens arbejdsmiljø, dog senest 
hver tredje år.

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at arbejdsmiljøorgani-
sati onen inddrages i og deltager i hele processen. Det gælder 
både planlægning, ti lrett elæggelse, gennemførelse, opfølgning 
og revision af APV’en.

Deltagelsen skal dokumenteres ved, at arbejdsmiljøorganisati o-
nen påtegner APV’en. I virksomheder hvor der ikke er krav om 
arbejdsmiljøorganisati on, er det de ansatt e, der skal deltage i 
arbejdet på ti lsvarende måde.

Arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en arbejdsmiljørådgi-
ver eller andre særligt sagkyndige, hvis virksomheden ikke selv 
har den nødvendige indsigt ti l at udarbejde APV.

Hvis der fi ndes farlige stoff er og materialer på arbejdsplad-
sen, skal der udarbejdes en liste over de stoff er der fi ndes på 
virksomheden. Listen skal sammen med de ti lhørende sikker-
hedsdatablade danne grundlag for den kemiske risikovurdering 
(se afsnitt et om Kemisk risikovurdering), som er en del af den 
almindelige APV og som skal indeholde følgende elementer:

1. Stoff erne og materialernes farlige egenskaber.

2. Eksponeringsgraden, -typen og varigheden.

3. Omstændighederne ved arbejdet med farlige stoff er og
materialer, herunder mængden.

4. Virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er
truff et eller skal træff es.

5. De konklusioner, der kan drages af foretagne
arbejdsmedicinske undersøgelser, hvor det er muligt.

6. Grænseværdier fastsat af Arbejdsti lsynet.

7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Listen med de farlige stoff er og materialer der fi ndes på virk-
somheden og den kemiske risikovurdering/kemisk APV skal 
være ti lgængelige for de ansatt e.

Man skal derudover være opmærksom på, at der på en række 
områder sti lles særlige krav. 

Det gælder bl.a.:

• gravides arbejdsmiljø

• kræft risiko

• genmodifi cerede

• mikroorganismer biologiske agenser

• arbejde i forbindelse med eksplosionsfarlig

• atmosfære rygepoliti k.

• At-vejledning	C.1.3	om	arbejde	med	stoff	er	og	materialer.

• At-vejledning	D.1.1	om	arbejdspladsvurdering.

• At-vejledning	D.3.4	om	arbejdsrelateret	muskel-	og	skeletbesvær.

• At-vejledning	D.4.1	om	kortlægning	af	det	psykiske	arbejdsmiljø.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Branchevejledning	om	Arbejdspladsvurdering.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	www.baujordti	lbord.dk/apvnet.
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Arbejdsstedets indretning
Reglerne om arbejdsstedets indretning handler om, hvorledes 
arbejdspladsen skal indrett es, så arbejdet kan foregå sikker-
heds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarligt.

Reglerne er gældende på alle virksomheder, der har ansatt e. På 
virksomheder, hvor det kun er indehaveren og dennes hjem-
meboende børn der arbejder, er reglerne ikke gældende. Men 
hvis der blot er én person ansat, er reglerne også gældende for 
arbejdsgiveren og hans familie.

Der skelnes mellem: 

• Skift ende arbejdssteder

• faste arbejdssteder.

Skift ende arbejdssteder
Reglerne om skift ende arbejdssteder træder i kraft  ved arbejde, 
som en arbejdsgiver lader ansatt e udføre på en fremmed virk-
somhed eller på et andet sted uden for sit eget bedrift sområde. 
Reglerne gælder også på arbejdsgiverens eget bedrift sområde, 
hvis dett e ikke er omfatt et af bekendtgørelsen om faste arbejds-
steders indretning.

For virksomheder inden for skovbrug, landbrug og gartneri 
betyder dett e, at arbejde, som foregår på marken eller i sko-
ven, vil være omfatt et af reglerne om skift ende arbejdssteder. 
Dett e gælder også for skoventreprenører, som udfører arbejde 
ude hos kunder.

Ved arbejde på skift ende arbejdssteder er det arbejdsgiveren 
der skal vurdere og sørge for at forholdene på arbejdsstedet 
lever op ti l de gældende regler.

Velfærdsforanstaltninger
Ved arbejde på skift ende arbejdssteder skal arbejdsgiveren 
sørge for, at den ansatt e under arbejdet har adgang ti l følgende 
faciliteter:

• Toilet

• Passende spiseplads, hvis der er spisepauser under arbej-
det

• Håndvask, så vidt muligt forsynet med rindende vand

• Forsvarlig opbevaring af tøj og personlige ejendele.

Arbejdets	art	kan	ti	llige	medføre,	at	ansatt	e	skal	
have	adgang	ti	l:
• Omklædningsfaciliteter, evt. med adskilt opbevaring af eget

tøj og arbejdstøj

• Rum ti l tørring af arbejdstøjet

• Badefaciliteter, hvis arbejdet er meget støvende, beskidt
eller vådt eller hvis den ansatt e udsætt es for høje tempera-
turer eller stor fysisk anstrengelse.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at der er egnede/korrekte vel-
færdsfaciliteter ti l rådighed ved den enkelte arbejdsopgave.

Disse velfærdsforanstaltninger skal ikke nødvendigvis være ti l 
rådighed på arbejdsstedet, men kan etableres på en af følgende 
måder eller en kombinati on heraf:

A. Faciliteterne etableres i egnede lokaler i umiddelbar 
nærhed af det sted, hvor der arbejdes.

B. Faciliteterne etableres på arbejdsstedet i skurvogne eller 
andre fl ytbare enheder. Skurvogne eller lignende, som 
sti lles ti l rådighed for fl ere end 4 personer, skal opfylde 
kravene i Arbejdsti lsynets bekendtgørelse om indretning af 
skurvogne og lignende. Toilett er i skurvogne skal, hvis det 
er rimeligt og muligt, ti lslutt es kloak. Afl øbsfrie toilett er 
skal have samme hygiejniske standard som toilett er med 
vandudskylning.
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C. Faciliteterne fi ndes ti l rådighed på et samlingssted, 
udgangssted eller lignende. Faciliteterne her skal så 
opfylde kravene ti l velfærdsforanstaltninger på faste 
arbejdssteder. En forudsætning for at samlingsstedets 
toiletf aciliteter anses for at give fyldestgørende adgang ti l 
toilet er dog, at den ansatt e med passende mellemrum 
vender ti lbage ti l samlingsstedet, eller at den ansatt e på 
anden måde har rimelig lett e muligheder for at benytt e 
faciliteterne på samlingsstedet. Er dett e ikke ti lfældet, 
skal der anvises den ansatt e toilet af forsvarlig standard i 
passende nærhed af arbejdspladsen.

D. Hvis disse måder ikke er anvendelige, f.eks. ved arbejde 
der medfører transport over store afstande, skal 
arbejdsgiveren sikre, at ansatt e har adgang ti l faciliteterne 
på anden rimelig og forsvarlig måde. Ansatt e må ikke 
henvises ti l faciliteter i egen bolig, hvis arbejdet er stærkt 
ti lsmudsende eller medfører risiko for forurening med 
farlige stoff er.

Personer, der arbejder over større områder og med kortvarige 
arbejdsopgaver de enkelte steder, kan henvises ti l at benytt e 
transportmidlet ti l spiseplads, såfremt dett e er egnet herti l. 
Det vil bl.a. sige, at kabinen skal kunne opvarmes uafh ængigt 
af motoren og den skal være indrett et med særlige spisefaci-
liteter (termobeholder ti l opbevaring af mad og drikke og en 
bordplade).

Faste arbejdssteder
Defi niti onen på et fast arbejdssted er virksomhedens bygninger 
og bedrift sanlæg samt arealerne i umiddelbar ti lknytning her-
ti l.

Benytt es garager eller maskinrum ti l udførelse af arbejde f.eks. 
reparati oner, egentlig fremsti llingsvirksomhed eller større 
ombygning af maskiner og redskaber, er arbejdsstedet omfat-
tet af reglerne om faste arbejdssteders indretning.

Områder, hvor der er fare for fald eller nedstyrtning, skal sikres 
med indhegning, overdækning, rækværk eller anden passende 
sikkerhedsforanstaltning.

Rækværket skal bestå af en håndliste i 1 meters højde, en knæli-
ste i 0,5 meters højde og en fodliste med en højde på 15 cm.

Der skal i nødvendigt omfang være opsat skilte, som giver oplys-
ning eller advarsel om forhold, der har betydning for sikkerhe-
den og sundheden.

Arbejdsrum er ethvert rum inden for en virksomheds bedrift s-
område, hvor der udføres arbejde. Arbejdsrummet skal have en 
ti lstrækkelig størrelse, ti l at arbejdet kan foregå forsvarligt.

Arbejdsrum skal være forsvarligt isoleret mod fugt, kulde, 
varme, støj og vibrati oner, som kommer udefra eller fra andre 
rum.

Velfærdsforanstaltninger
På det faste arbejdssted skal der være følgende faciliteter ti l 
rådighed for de ansatt e:

• toilet

• spiseplads

• håndvask/baderum

• garderobe og omklædningsrum

• renseplads

• telefon.

Når der på et fast arbejdssted højst er beskæft iget tre ansatt e 
samti dig, kan arbejdsgiveren henvise de ansatt e ti l faciliteterne i 
sin private bolig eller i en tjenestebolig. Det er dog en beti ngelse 
at boligen ligger i nærheden af arbejdsstedet, samt at de pågæl-
dende faciliteter opfylder de krav som fremgår af bekendtgø-
relsen.
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Hvis virksomheden beskæft iger mere end tre ansatt e samti dig 
skal velfærdsfaciliteterne være indrett et i en fast bygning i ti l-
knytning ti l virksomheden. Faciliteterne skal fi ndes i ti lstrække-
ligt antal, under hensyn ti l arbejdets art og antallet af personer 
der i almindelighed benytt er dem.

Der fi ndes derudover detaljerede regler for hvorledes velfærds-
foranstaltninger skal være indrett et.

• At-vejledning	A.0.2	om	indretning	af	arbejdssteder.

• At-vejledning	A.1.9	om	faste	arbejdssteders	indretning.

• At-meddelelse	nr.	1.03.1	om	velfærdsforanstaltninger	ved
skift	ende	arbejdssteder.

Arbejdssti	lladser	og	
transportable	personløft	ere
Arbejdssti lladser og transportable personløft ere, f.eks. skylift e 
med arbejdsstandplads, er beregnet ti l at løft e personer og 
materialer ti l en ønsket arbejdshøjde.

Fritstående	arbejdssti	lladser
Fritstående arbejdssti lladser skal opsti lles og bruges i overens-
stemmelse med leverandørens brugsanvisning, der skal udleve-
res ti l de ansatt e sammen med grundig instrukti on.

Arbejdssti lladser må ikke benytt es i kraft ig blæst, da der derved 
er risiko for at de kan vælte. Opsti llingsstedet skal være fast og 
bæredygti gt. Det bærende understel skal stå vandret og eventu-
elle støtt eben skal benytt es.

Transportable	personløft	ere
De består af en arbejdsplatf orm eller en arbejdskurv (arbejds-
standpladsen) der er monteret på en maskinelt drevet løft eind-
retning, og kan ved hjælp af denne indsti lles ti l den ønskede 
højde og positi on.

Personløft ere må kun anvendes af personer over 18 år, som har 
gennemgået en grundig oplæring i brug af den anvendte per-
sonløft er.

Opsti llings-, betjenings- og vedligeholdelses-vejledning, samt 
personløft ejournal på dansk skal leveres med personløft ere og 
skal opbevares ved disse.

En kortf att et gengivelse af brugsanvisningens væsentligste sik-
kerhedsbestemmelser skal være tydeligt anført på et holdbart 
skilt på arbejdsstandpladsen.
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På adgangssiden ti l arbejdsstandpladsen skal der være et skilt, 
der angiver den størst ti lladte belastning i kg samt det max. ti l-
ladte antal personer og øvrige belastning.

Arbejdsstandpladsen skal have en 1,1 meter høj indhegning 
med hånd-, knæ- og fodliste på alle sider samt skridsikkert gulv. 
Adgangslågen ti l mandskabskurven skal kunne lukkes forsvar-
ligt. Indhegningen skal samti digt sikre, at værktøj og lignende 
ikke kan falde ned. Der skal alti d anvendes faldsikring ved brug 
af personløft ere.

Betjeningsorganerne (trykknapper eller håndtag) skal være 
således indrett et, at bevægelsen ophører når de slippes (død-
mandsknapfunkti onen), og de skal være anbragt på en måde så 
fejlbetjening undgås. I ti lfælde af drift sstop skal det fra terræn 
være muligt at foretage en nødsænkning af platf ormen. Derfor 
skal der være mindst to personer ti l stede, heraf én på jorden, 
som skal være grundigt oplært og instrueret i nedsænknings-
proceduren.

Personløft ere skal anvendes i overensstemmelse med leveran-
dørens brugsanvisning og må ikke forlades i højden.

Personløft ere skal eft erses og kontrolleres eft er behov, dog 
mindst ved et årligt hovedeft ersyn, af leverandøren eller anden 
sagkyndig.

Transportable og stati onære personløft ere skal være CE- mær-
kede.

• At-vejledning	B.2.3.1	om	løft		af	personer	med	gaff	eltruck.

• At-vejledning	B.3.2	om	opsti	lling	og	brug	af	sti	lladser.

• At-vejledning	D.5.5	om	faldsikring.

• At-anvisning	nr.	2.3.0.2	om	opsti	lling,	eft	ersyn	og	vedligeholdelse
af	hejse-,	løft	e-,	og	transportredskaber.

• At-meddelelse	nr.	2.02.11	om	anvendelse	af	hejse-,	løft	e	og
transportredskaber.

• At-meddelelse	nr.	2.04.3	om	transportable	personløft	ere	med
arbejdsstandplads.

• At-meddelelse	nr.	2.04.4	om	anvendelse	af	en-	og	fl	ersøjlede
personløft	ere	med	arbejdsstandplads.

Arbejdstøj
Her skelner man mellem almindeligt arbejdstøj og arbejdsbe-
klædning der samti dig skal fungere som personlige værnemid-
ler.

Almindeligt	arbejdstøj
Arbejdstøjet må ikke hindre bevægelsesfriheden og ikke 
stramme, skal kunne tåle at blive beskidt, kunne vaskes igen og 
igen og kunne repareres. I koldt vejr skal tøjet hindre varmeaf-
givelse, være tæt for regn og vind og kunne afl ede kropsvarme 
og -fugt.

Det er også vigti gt, at arbejdstøjet dækker lænden og ikke skil-
ler på midten når man bukker sig. Hvis musklerne bliver kolde er 
der fare for fi bersprængninger.

Undertøjet skal give en god luft cirkulati on og kunne absorbere 
kropsfugt og sved. Det må gerne sidde tæt ti l kroppen. En ter-
moundertrøje kan anbefales.

I dag fi ndes der undertøj af kunstf ibre, som ikke absorberer fug-
ten men ti l gengæld er så tyndt at kropsvarmen kan presse fug-
ti gheden og sveden ud gennem undertøjet ti l det omgivende 
tøj. Det betyder at man hele ti den er tør og varm inderst mod 
kroppen.

Tøjet udenpå undertøjet skal holde på varmen og afpasses eft er 
årsti den. Det anbefales at have to eller fl ere sæt mellem- og 
overtøj.

Overtøjet skal beskytt e mod vind og vejr, men det må ikke være 
for tungt og må ikke hæmme bevægelsesfriheden. Materialet 
skal være »glat«, gerne vandafvisende og med venti lati on.

Er det koldt er hue og vanter velegnede, og om sommeren en 
kasket der kan skærme for solen, så man ikke får hovedpine af 
at knibe øjnene sammen.
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Arbejdstøj med lommer ti l knæpuder er hensigtsmæssigt i 
mange situati oner, f.eks. ved lægning af sten.

Regntøj
Ved udendørs arbejde i regnvejr skal det udleverede regntøj 
være egnet. Kroppen skal kunne ånde, og krop og arbejdstøj 
må ikke bliver vådt.

Personlige	værnemidler
Ved personlige værnemidler forstås bl.a. beklædning, der er 
bestemt ti l at skulle beskytt e de ansatt e mod én eller fl ere risici, 
som kan true vedkommendes sikkerhed eller sundhed under 
arbejdet. F.eks. overtræksdragt, regntøj, termotøj, sikkerheds-
bukser eller beklædning som beskytt er mod brandfare.

Se afsnitt et om Personlige værnemidler.

• At-vejledning	D.5.2	om	høreværn.

• At-vejledning	D.5.4	om	åndedrætsværn.

• At-vejledning	D.5.5	om	faldsikring.

• At-vejledning	D.5.7	om	beskytt	elseshjelme.

• At-vejledning	D.5.8	om	øjenværn.

Bekæmpelsesmidler 
Bekæmpelsesmidler er akti ve stoff er der er beregnet ti l at slå 
skadevoldere ihjel, virke afskrækkende på dem eller regulere 
plantevækst.

Grænseværdien for bekæmpelsesmidler skal fremgå af sikker-
hedsdatablad (leverandørbrugsanvisning).

Arbejdet med bekæmpelsesmidler skal planlægges og ti lrett e-
lægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
fuldt forsvarligt. Inden selve sprøjtearbejdet påbegyndes, skal 
bekæmpelsesmidlets farlighed vurderes ved at gennemføre en 
risikovurdering ud fra eti kett en og sikkerhedsdatablad (leveran-
dørbrugsanvisning), se afsnitt et om Kemisk APV.

Alle bekæmpelsesmidler skal være forsynet med en eti ket med 
oplysning om klassifi cering og mærkning, der oplyser om anven-
delsesområder og metoder. Eti kett en skal være på dansk. Eti ket-
tens brugsanvisningsdel må ikke forveksles med de krævede sik-
kerhedsdatablade.

Ved farlige bekæmpelsesmidler skal der følge et sikkerhedsda-
tablad (leverandørbrugsanvisning) med ved køb af produktet. 
Farlige bekæmpelsesmidler er blandinger der:

• er klassifi ceret som farlige eft er Miljøministeriets regler,
på eti kett en mærket med farepiktogram eller med
faresætninger.

• er optaget med en grænseværdi i Arbejdsti lsynets liste over
grænseværdier for stoff er og materialer og bilag herti l.

• indeholder 1 % eller derover (for gasformige materialer 0,2
%) af et stof optaget med en grænseværdi i Arbejdsti lsynets
liste over grænseværdier for stoff er og materialer.

• indeholder 1 % eller derover (for gasformige materialer 0,2
%) af det stof, der er klassifi ceret som sundhedsfarligt eller
miljøfarligt eft er Miljøministeriets regler om klassifi cering.
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CLP-klassifi	cering,	mærkning	og	emballering
Fra den 1. juni 2017 må der kun sælges produkter som er mær-
ket eft er CLP-forordningen, med røde og hvide fi rkanter, som er 
de nye farepiktogrammer fra EU.

Mærkning på blandinger der er ”meget gift ige/gift ige” erstatt es 
af ”akut gift ige” der kan være livsfarlige ved indtagelse, hudkon-
takt og/eller indånding eller af piktogrammet ”sundhedsfare”, 
der omfatt er blandinger der kan give kroniske skader som f.eks. 
kræft  eller allergi ved indånding.

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) kan fremgå af 
midlets eti ket. I så ti lfælde skal alle 16 punkter være nævnt med 
fyldestgørende oplysninger. Der skal derudover udarbejdes en 
kemisk risikovurdering.

Se afsnitt et om Kemisk APV.

Opbevaring
Bekæmpelsesmidler, rester af bekæm¬pelsesmidler samt tom 
brugt emballage skal opbevares miljø- og sundhedsmæs¬sigt 
forsvarligt, under lås, uti lgængeligt for børn og ikke sammen 
med levneds¬midler, foderstoff er, lægemidler eller lignende. 
Bekæmpelsesmidler må kun opbevares i den oprindelige embal-
lage. 

Der skal opsætt es et passende advar¬selsskilt, f.eks. ”alminde-
lig fare”, hvis man har store mængder farlige stoff er og blan-
dinger oplagret. Ovennævnte skilte eller mærkning/eti kett ering 
skal placeres ved oplagringsområdet eller på døren ind ti l oplag-
ringsrummet. 

Også ved opbevaring af mindre mæng¬der er det en god idé at 
afmærke kemi¬kalierummet med et tydeligt skilt.

Når der opbevares gift ige stoff er og blandinger i en samlet 
mængde over 125 ml, og hvor mere end 5 personer har adgang, 
skal der udpeges en sikkerhedsansvarlig, som sikrer korrekt 
opbevaring samt at uvedkommende ikke har adgang ti l de 
pågældende stoff er og blandinger.

Sprøjtevæsker mv., der er ti lberedt af bekæmpelsesmidler, må 
ikke eft erlades uden opsyn.

Uddannelse
Fra 1. juli 2020 skal personer, der arbejder med bekæmpelses-
midler ikke kun være i besiddelse af et sprøjtecerti fi kat, men 
også være autoriseret i Miljøstyrelsens Autorisati onssystem ti l 
brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).

Dvs. at personer, der bruger og køber bekæmpelsesmidler, skal 
være i besiddelse af et sprøjtecerti fi kat. Dog er personer, der 
har gennemført et undervisningsforløb, hvis indhold og krav 
mindst svarer ti l kravene ti l opnåelse af et sprøjtecerti fi kat eller 
sprøjtebevis, undtaget herfor.

Unge, som er fyldt 15 år må, som et nødvendigt led i en kompe-
tencegivende erhvervsuddannelse, udføre bekæmpelse under 
instrukti on af personer, der besidder sprøjtecerti fi kat eller 
sprøjtebevis.

Alle med sprøjtecerti fi kat/sprøjtebevis og personer, der har 
gennemført et ti lsvarende undervisningsforløb, skal have et 
opfølgningskursus hvert 4. år.

Sprøjtecerti fi kat
Du skal have sprøjtecerti fi kat hvis du:

• erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse for andre

• erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse i egen eller forpagtet
bedrift 

• hvis du som ansat i en virksomhed, udfører erhvervsmæssig
bekæmpelse.
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Sprøjtebevis
Du skal have sprøjtebevis hvis du:

• inden 1. januar 1991 har etableret dig på egen eller
forpagtet bedrift 

• er ansat i virksomhed, og udfører erhvervsmæssig
bekæmpelse i mindre end 4 ti mer årligt ved påsmøring.

Brug af personlige værnemidler
Ved opblanding og udbringning af kemiske bekæmpelsesmidler 
skal der bruges personlige værnemidler, herunder beklædning 
der kan beskytt e de ansatt e mod risici. Det er vigti gt, at vær-
nemidlerne anvendes korrekt, og at de passer ti l brugeren, så 
de kan yde den rigti ge beskytt else. Personlige værnemidler er 
personlige.

For at klarlægge hvilke personlige værnemidler, der skal anven-
des, læses midlets eti kett e og ti lhørende sikkerhedsdatablad 
grundigt igennem, så fareklasse og eventuelle faresætninger 
klarlægges. Sikkerhedsdatabladet skal angive hvilke værnemid-
ler der er egnet ti l opgaven. Ved køb af værnemidler kan leve-
randøren oplyse, hvilke bekæmpelsesmidler det pågældende 
værnemiddel beskytt er imod.

Eft er brug skal de personlige værnemidler rengøres eft er 
bekæmpelsesmidlets brugsanvisning. Mangler denne, ren-
gøres der i sæbevand og tørres omhyggeligt. Værnemidlerne 
skal rengøres eft er hvert brug, også selvom arbejdet skal fort-
sætt e næste dag. Man skal være helt sikker på, at alle rester af 
bekæmpelsesmidler er fj ernet fra indersiden af de personlige 
værnemidler.

OBS! Filteret på åndedrætsværnet kan ikke rengøres, men skal 
skift es eft er leverandørens anvisning.

Når man har tøj, støvler og handsker på, bliver huden varm og 
svedig og dermed opblødt og ekstra let gennemtrængelig for 
midlerne. Det anbefales at anvende bomuldshandsker under 
handsker, og svedtransporterende undertøj i forbindelse med 
sprøjtearbejdet.

Værnemidler, der ikke længere yder den nødvendige beskyt-
telse, f.eks. ved at være hullede eller forurenet med bekæmpel-
sesmiddel, skal bortskaff es. 

Ved valg af handsker skal man være opmærksom på, at de skal 
være modstandsdygti ge overfor det anvendte bekæmpelses-
middel. Handsker af nitril er modstandsdygti ge overfor mange 
kemiske påvirkninger. Almindelige gummihandsker fremsti llet 
af latex danner ikke en eff ekti v barriere mod kemiske bekæm-
pelsesmidler og skal derfor ikke anvendes. Handsker må kun 
benytt es som engangshandsker. Spildes bekæmpelsesmiddel 
på handsker eller overtræksdragt skal disse skift es inden midlet 
er trængt igennem.

Åndedrætsværn skal vedligeholdes omhyggeligt. Leverandørens 
brugsanvisning skal nøje overholdes. Åndedrætsværn opbeva-
res bedst mørkt og luft tæt, så maskens smidighed bevares. Fil-
trets leveti d forkortes hvis det ikke opbevares luft tæt. Arbejde 
med fi ltrerende åndedrætsværn må højst foregå 3 ti mer om 
dagen.

Hvis arbejdet strækker sig ud over 3 ti mer, skal der allerede fra 
arbejdets begyndelse bruges enten fi ltrerende åndedrætsværn 
med turboenhed (blæser) eller luft forsynet åndedrætsværn.

De personlige værnemidler, herunder beklædning, skal holdes 
adskilt fra andet arbejdstøj, så dett e ikke bliver forurenet med 
bekæmpelsesmidler. Værnemidler må heller ikke opbevares 
sammen med bekæmpelsesmidler.

Ved håndtering af værnemidler, herunder beklædning, skal man 
være opmærksom på en eventuel ti lsmudsning med bekæmpel-
sesmidler. Ved direkte berøring, uden nogen form for beskyt-
telse, kan bekæmpelsesmidler optages gennem huden. Vask af 
personlige værnemidler (beklædning) skal alti d ske isoleret fra 
arbejdstøj og andet tøj.

Personlige værnemidler er arbejdsgiverens ejendom, han afh ol-
der udgift erne og er ansvarlig for vask og renholdelse. Det 
er arbejdsgiverens ansvar, at værnemidler, herunder ånde-
drætsværn er ordentligt vedligeholdt og dermed yder den for-
udsatt e beskytt else.
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De personlige værnemidler yder kun virkelig beskytt else, hvis 
deres anvendelse kombineres med en høj grad af personlig 
hygiejne. Den personlige hygiejne indebærer, at man skal vaske 
hænder og ansigt, og tage arbejdstøjet af inden man spiser, drik-
ker eller ryger, for at undgå indtagelse af små mængder bekæm-
pelsesmiddel.

Hænder skal også vaskes før toiletbesøg.

Hvis der spildes sprøjtevæske på huden, vask da straks det for-
urenede sted med rigeligt vand og sæbe. Man bør derfor alti d 
medbringe rent vand og sæbe, når man arbejder “i marken”.

Transport	af	bekæmpelsesmidler
Sprøjtemidler, der er blandet ti l brugskoncentrati on, må trans-
porteres frit overalt.

Som jordbruger overtager du ansvaret for midlerne i det øjeblik, 
de bliver overdraget ti l dig hos forhandleren eller afl everet på 
din virksomhed.

Som erhvervsdrivende må du gerne selv transportere bekæm-
pelsesmidler ti l brug i virksomheden. Det gælder både transpor-
ten fra forhandleren og rundt på virksomheden. Du skal sikre, at 
emballagen samt mærkningen herpå er uskadt, og at varerne 
er sikkert anbragt og fastgjorte. Bekæmpelsesmidler må ikke 
transporteres sammen med foder, fødevarer mv. Der kan være 
særskilte forskrift er for transport af visse bekæmpelsesmidler, 
f.eks. midler der kræver et gift certi fi kat.

Når vognmænd transporterer bekæmpelsesmidler, sker det 
under en række sikkerhedsforanstaltninger, som gælder inter-
nati onalt. Større leverancer bør derfor overlades ti l leverandø-
ren.

Traktorkabiner
Nye traktorer, som udbringer pesti cider og fl ydende gødning, 
skal udstyres med en kategori 4 kabine, der beskytt er mod støv, 
fl ydende pesti cider og deres dampe. Der vil således ikke være 
krav om anvendelse af åndedrætsværn i kategori 4 kabiner.

Påfyldning	og	vask	af	sprøjter	og	traktor
Påfyldning af plantebeskytt elsesmidler og vask af marksprøjte 
og traktor, der har været anvendt ti l udbringning af plantebe-
skytt elsesmidler, eller rygsprøjte, der har været anvendt uden-
dørs, skal ske på en vaskeplads med opsamling ti l gyllebeholder 
eller anden beholder, eller på det areal, hvor plantebeskytt el-
sesmidlet er blevet udbragt. Der er særlige regler for placering 
af vaskepladser.

Syn	af	sprøjteudstyr
Alle sprøjter skal som hovedregel være synet inden 26. novem-
ber 2016. Det er ejeren af sprøjteudstyret der er ansvarlig for, 
at udbringning af pesti cider kun sker ved hjælp af sprøjteudstyr, 
der er godkendt. Synede sprøjter får påsat et klistermærke med 
oplysning om dato for næste syn.

• Miljøstyrelsens	hjemmeside	htt	ps://mst.dk/kemi/pesti	cider/

• BAU	Jord	ti	l	Bords	vejledning	–	Bortskaff	else	af	kemikalierester	og
tom	emballage.
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Beskæring	fra	skylift	
Ved arbejde med beskæring af træer fra skylift  kan der opstå 
farlige situati oner for de personer der opholder sig i skylift en, 
dett e gælder både for motorsavsføreren og en eventuel hjæl-
per.

Som hovedregel må der kun befi nde sig en person i kurven når 
der skal beskæres med motorsav. Der kan dog forekomme ti l-
fælde hvor det er nødvendigt med to personer i kurven, men 
man skal være opmærksom på at det kan medføre farlige situ-
ati oner.

Man kan sikre sig på forskellige måder mod at blive ramt af 
saven, når man bruger en personløft er med lift kurv ti l beskæ-
ringsopgaver:

• Man kan kun være én person i lift kurven.

• Man kan arbejde med en langskaft et motorkædesav, så der
ikke er fare for andre personer i kurven.

• Man kan indrett e lift kurven, så den person, som ikke saver,
er eff ekti vt afskærmet fra saven.

• Begge personer i lift kurven kan have gennemgået et særligt
kursus i beskæring og nedfi ring fra personlift , som er aner-
kendt af Arbejdsti lsynet.

Der er ved almindelige personløft ere fare for at blive slynget 
ud af lift kurven, hvis den rammes af en gren. Derfor skal perso-
nerne i kurven bruge sikkerhedsbælte med line, der er fastgjort 
ti l kurven.

Retningslinjerne for beskæring er følgende:

• Inden arbejdet med motorsav begyndes, fj ernes alle min-
dre grene med en diameter op ti l ca. 10 cm med håndsav.

• Inden savningen med motorsav begynder, skal et nedfi -
ringsreb lægges rundt om stammen og over gren eller ned-
fi ringsstrop, og fastgøres ti l træstykket ved 2 tørn, og ti l
sidst fastlåses med låsbar karabinhage.

• Stykkerne, der skal saves af, må ikke være tungere end, at
en person kan bære dem.

• Den frie ende af nedfi ringsrebet holdes af hjælperen, som
er placeret i den modsatt e ende af kurven.

• Nedfi ringen af det afsavede stykke sker eft er at motorsaven
er standset og placeret i sin holder.

• Start og standsning af motorsav foregår udenfor kurven.

Ved at følge disse retningslinjer kan man undgå faren for at 
motorsavsføreren rammes af træstykket, samt at hjælperen 
rammes af motorsaven.

Ved arbejde med motorsav skal savføreren og hjælperen have 
sikkerhedshjelm, høreværn, øjenværn, samt bukser og støvler 
med skærehæmmende indlæg på.

Se desuden afsnitt et om motorkædesave, fælde- og skovnings-
arbejde samt arbejdssti lladser og transportable personløft ere.

• At-vejledning	B.5.1.1	om	arbejde	med	motorkædesave.

• At-meddelelse	nr.	2.02.2	om	personløft		med	kran.

• At-meddelelse	nr.	2.04.3	om	transportable	personløft	ere	med
arbejdstandplads.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Erhvervsmæssig	Træklatring.
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Bjørneklo
Bjørnekloens saft  er gift ig og kan give et voldsomt udslet, der 
ligner brandvabler. Når du bekæmper kæmpebjørneklo, skal du 
undgå direkte kontakt med planten. Brug alti d briller eller visir 
under arbejdet. Beskyt huden med tøj og brug lange gummi-
handsker og lange støvler.

Beskytt	else
• Dækkende og vandtæt tøj

• Gummihandsker og lange støvler

• Beskytt elsesbriller eller vesir

• Medbring vand, vaskeklud og sæbe under arbejdet

• Undgå at fj erne bjørneklo i solskinsvejr.

Behandling,	hvis	man	får	saft		på	sig
• Vask huden hurti gt, helst med sæbe.

• Smør huden med samme creme, som bruges ti l insektbid.

• Er udslett et slemt, bør man søge læge.

• Ved saft  i øjnene, skyl straks og søg læge

Bekæmpelse
Bekæmpelse skal i gang inden bjørnekloen bliver for stor. Der 
er gode erfaringer med afgræsning, især af får, men også køer 
og heste kan spise bjørneklo, hvis planterne ikke er for store. 
Slåning er også eff ekti vt, men skal gentages fl ere gange årligt. 
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo fra en traktor med lukket 
førerhus beskytt er dig bedst mod at få saft  på huden. Bruger 
man buskrydder eller lignende, skal det gøres når planterne er 
ca. 1/2 meter høje.

Brug ikke buskrydder med snøre, da snøren får saft en fra plan-
terne ti l at sprøjte rundt.

Under særlige forhold må der bruges pesti cider ved bekæm-
pelse. Se Miljøstyrelsens retningslinjer www.mst.dk.

• Miljø-	og	Fødevareministeriets	Bekendtgørelse	om	Bekæmpelse	af
kæmpe	bjørneklo.
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Bortskaff	else	af	kemikalierester	
og tom emballage
Virksomheder, som bruger bekæmpelsesmidler, er ansvarlige 
for, at bortskaff else af tom emballage og eventuelle rester af 
bekæmpelsesmidler sker på forsvarlig vis.

Bekæmpelsesmidler skal opbevares i original emballage.

Anmeldepligt	ti	l	kommunen
Brugere af bekæmpelsesmidler har pligt ti l at meddele ti l kom-
munen, hvis de kommer i besiddelse af bekæmpelsesmiddelre-
ster, som skal afl everes ti l den lokale modtagestati on.

CLP-klassifi	cering,	mærkning	og	emballering
Den 1. juni 2017 var det helt slut med at sælge kemikalier med 
de orange faresymboler. Kun kemikalier med rød/hvide farepik-
togrammer må sælges. Læs mere om mærkning af sprøjtemid-
ler på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. 

Hvad	skal	alti	d	afl	everes
Følgende former for aff ald skal alti d afl everes ti l en modtage-
plads:

• rester af bekæmpelsesmidler,

• al emballage der er mærket med farepiktogrammer,

• al emballage, der ikke kan rengøres med vand.

Det skal fremgå af eti kett ens tekst på emballagen, hvorledes 
den tomme emballage skal bortskaff es. Emballage fra langt de 
fl este bekæmpelsesmidler kan afl everes som almindeligt aff ald, 
når emballagen er skyllet, og skyllevæsken hældt i sprøjten.

En hurti g genvej ti l at klassifi cere aff ald kan opnås, hvis aff aldet 
forekommer i sin originalemballage. Hvis denne bærer farepik-

togrammer, vil aff aldet som udgangspunkt være farligt aff ald 
(ud fra princippet om, at farlige stoff er, blandinger og arti kler 
også bliver ti l farligt aff ald, når de bliver kasseret).

Det er ikke ti lladt at afb rænde eller nedgrave nogen form for 
tom emballage.

Rengøring	af	emballage
Inden emballagen bortskaff es, skal den være helt tømt og ren-
gjort med vand. Ved ti lberedning af sprøjtevæske skal emballa-
gen skylles med 3 hold vand for at få al indholdet med i sprøj-
ten. Når man skyller stærkt forurenet emballage udvendigt og/
eller indvendigt, skal det foregå et sted, hvor man er sikker på, 
at skyllevandet ikke kan løbe i kloakker, vandløb, søer, dræn mv. 
Særligt vigti gt er det at forhindre vandet i at løbe i brønde.

Arbejdet med kemikalier skal udføres sikkerheds- og sundheds-
mæssigt fuldt forsvarligt. Ved arbejde med væsker, skal man 
undgå sprøjt, stænk eller afdampning og være iført egnede per-
sonlige værnemidler.

Opbevaring	af	tom	emballage
Det er forbudt at genbruge tom emballage, eller overlade den ti l 
andre. Den tomme emballage skal opbevares på samme måde 
som den fyldte eller delvis tømte emballage.

Se afsnitt et om Kemiske stoff er og materialer.

Bortskaff	else
Som leverandør af farligt aff ald er din virksomhed ansvarlig 
for korrekt sortering, emballering, mærkning og deklarering af 
aff aldet. I forbindelse med bortskaff else af kemikalierester skal 
der udfyldes en særlig blanket.

Aff ald eft er kræft fremkaldende stoff er skal samles, opbevares 
og bortskaff es i egnede lukkede beholdere.
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Modtagestati onen er kun forpligtet ti l at modtage aff ald, der er 
forsvarligt emballeret.

Påfyldning	og	vask	af	sprøjter	og	traktor
Påfyldning af plantebeskytt elsesmidler og vask af marksprøjte 
og traktor, der har været anvendt ti l udbringning af plantebe-
skytt elsesmidler, eller rygsprøjte, der har været anvendt uden-
dørs, skal ske på en vaskeplads med opsamling ti l gyllebeholder 
eller anden beholder, eller på det areal, hvor plantebeskytt el-
sesmidlet er blevet udbragt.

Der er særlige regler for placering af vaskepladser.

• Miljøministeriets	bekendtgørelse	nr.	1309	af	18.	december	2012
om	aff	ald	med	senere	ændringer	(Aff	aldsbekendtgørelsen).

• Miljøstyrelsens	hjemmeside	om	Pesti	cider

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Branchevejledning	om	Bortskaff	else	af
kemikalierester	og	tom	emballage.

Buskryddere (kratryddere)
Arbejdet med buskryddere kan være belastende for ryg, skuldre 
og arme. Der forekommer mange ensidigt gentagne arbejdsbe-
vægelser i akavede arbejdssti llinger. Arbejdet skal derfor orga-
niseres med så meget variati on som muligt, f.eks. ved at skift e 
mellem forskellige arbejdsopgaver.

Buskryddere har normalt et støjniveau, der ligger væsentlig 
over støjgrænsen. Der skal derfor benytt es høreværn, der kan 
dæmpe støjen eff ekti vt.

Buskryddere har oft e en vibrati onsbelastning på mere end 3 m/
s2. Maskinerne skal derfor vibrati onsdæmpes, ved f.eks. udskift -
ning af gummiophænget samt af håndtagene med tykke gum-
mihåndtag. Desuden skal maskinerne vedligeholdes regelmæs-
sigt.

Vibrerer buskrydderen under 1 m/s2 er der ingen begrænsnin-
ger i brugsti den.

Grænseværdien for den daglige eksponering i en referencepe-
riode på ott e ti mer fastsætt es ti l 5 m/s2. Denne værdi må ikke 
overskrides. Akti onsværdien for den daglige eksponering i en 
referenceperiode på ott e ti mer fastsætt es ti l 2,5 m/s2. Det bety-
der at man skal træff e foranstaltninger ved belastning på 2,5 m/
s2 og derover.

Ved indkøb af nye maskiner bør man anskaff e de mest støjog 
vibrati onssvage på markedet.

Der bør alti d anvendes handsker, høreværn og øjenværn ved 
arbejdet med buskryddere.

Selerne ti l bæring skal være brede og polstrede.

Ved brug af buskryddere som græstrimmer, f.eks. ti l græsslå-
ning, bør der anvendes værnefodtøj med stålnæse, overtræks-
bukser og ansigtsskærm som beskytt else mod sten.

Der skal være en sikkerhedsafstand på mindst 10 m ti l andre 
personer.
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CE-mærkning
Kun produkter angivet i specifi kke EU-direkti ver herom skal 
være CE-mærkede.

Alle almindelige maskiner der er indkøbt eft er 1. januar 1995 og 
personlige værnemidler der er indkøbt eft er 30. juni 1995, skal 
være CE-mærkede.

Industritrucks og visse typer bygge- og anlægsmateriel købt 
eft er 1.1.96 og personløft ere købt eft er 1.1.97 skal være CE- 
mærkede.

CE-mærkning viser, at et produkt overholder EU’s regler. Når 
en producent anvender CE-mærkningen, erklærer han på eget 
ansvar, at produktet overholder alle de lovmæssige krav for 
CE-mærkning.

CE-mærkningen betyder at produktet er blevet vurderet, inden 
det er bragt i omsætning, og således lever op ti l de gældende 
regler (f.eks. et harmoniseret sikkerhedsniveau) for at blive 
solgt. Det betyder, at producenten har:

• bekræft et, at produktet overholder alle relevante krav
(f.eks. ti l sundhed og sikkerhed eller miljøkrav) i de rele-
vante direkti ver og

• fået dem undersøgt af et uafh ængigt overensstemmelses-
vurderingsorgan, hvis direkti verne kræver det.

Det er producentens ansvar at sørge for overensstemmelses-
vurderingen, at udstede EU-overensstemmelseserklæringen og 
at anbringe CE-mærkningen på produktet.

Med leveringen skal følge en dansk brugsanvisning.

Der er derudover krav om CE-støjmærkning af visse maskiner ti l 
brug i det fri.

• At-vejledning	D.6.4	om	støjkrav	ti	l	maskiner	ti	l	brug	i	det	fri.

Ved brug af buskryddere med rundsavsklinge (rydningssav) 
f.eks. ved udtynding af juletræer skal der anvendes samme vær-
nemidler som ved motorsavsarbejde.

Det er forbudt at bringe skæreudstyr af slagletypen bestående 
af fl ere forbundne metaldele beregnet ti l bærbare håndholdte 
buskryddere i omsætning.

Ved anvendelse ti l rydning af sundhedsskadelige planter f.eks. 
bjørneklo og ørnebregner samt andre planter der kan frem-
kalde allergi, skal brugeren eff ekti vt beskytt es mod risikoen 
for at rammes af saft  og planterester. Dvs. der skal anvendes 
ansigtsskærm, forklæde m.m. samt evt. en ekstra bred skærm 
på buskrydderens skaft .

Nye buskryddere skal være CE-mærkede.

• At-vejledning	D.5.2	om	høreværn.

• At-vejledning	D.5.8	om	øjenværn.

• At-vejledning	D.6.1	om	støj.

• At-vejledning	D.6.2	om	hånd-arm	vibrati	oner.

• At-vejledning	D.6.4	om	støjkrav	ti	l	maskiner	ti	l	brug	i	det	fri.
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med slagboremaskine og rystepudser. Se afsnitt et om Vibrati o-
ner.

Nyt el-håndværktøj skal være CE-mærkede.

• Erhvervs-	og	Vækstministeriet,	Elsikkerhedsloven.

• At-vejledning	B.1.3	om	maskiner	og	maskinanlæg.

• At-vejledning	D.6.2	om	hånd-arm	vibrati	oner.

• BFA	Bygge	&	Anlæg,	Håndbogen	–	arbejdsmiljø	i	bygge	og	anlæg.

Elhåndværktøj og elforsyning
Håndværktøj kan være ergonomisk belastende og skal derfor 
passe ti l brugeren. Anvendelse af egnede tekniske hjælpemid-
ler kan eliminere belastningen ved længere ti ds brug.

Ved udendørs brug af el-håndværktøj skal ledninger, sti kprop-
per og sti kdåser være af svær type der tåler hård belastning, 
fugt og olie. Sti kpropper og dåser skal være af den grøn/røde 
type eller af neopren.

Virksomhederne skal sikre, at elektrisk drevet håndværktøj 
eft erses regelmæssigt eft er fabrikantens anvisninger.

• Almindeligt elektrisk håndværktøj (klasse I), skal eft erses
mindst hver 2. måned.

• Dobbelti solerede værktøjer (klasse II), skal normalt eft er-
ses hver 6. måned. Det meste professionelle håndvæktøj er
dobbelti soleret.

Beskadiget eller defekt udstyr må ikke benytt es og skal straks 
tages ud af brug. Reparati on skal foretages inden værktøjet 
benytt es igen.

Elektriske håndmaskiner skal være forsynet med en kontakt, så 
værktøjet kun kan køre, når kontakten trykkes ind (dødmands-
greb). Kontakten skal, hvis maskinen bruges i lang ti d ad gangen, 
være indrett et således, at den ikke tvinger hånd eller fi ngre i en 
bestemt fi kseret sti lling.

Påmonteret sikkerhedsudstyr må ikke fj ernes eller blokeres, så 
dett e ikke virker eft er hensigten.

Hånd-arm vibrati oner er de rystelser, der påvirker hænder og 
arme, når man bruger håndværktøj.

Unge under 18 år må ikke betjene vibrerende håndværktø-
jer som f.eks. mejselhamre med vibrati onsniveau over 130 
dB(HA) svarende ti l 3 m/s2. Men det er ti lladt at udføre kortva-
rigt arbejde, mindre end 30 minutt er på en 8-ti mers arbejdsdag, 
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Undgå massive hjul, hvor det er muligt.

Der bør anvendes et afvibreret sæde, der passer ti l køretøjet. 
Sædet skal have god rygstøtt e i forhold ti l de bevægelser, som 
arbejdet medfører. Det skal være vel vedligeholdt, nemt at ind-
sti lle ti l/af føreren. Føreren skal være grundigt instrueret i ind-
sti lling af sædet.

Vælg maskiner med lav vibrati onsstyrke og køb om muligt køre-
tøjer med affj  edring.

Maskinerne bør vedligeholdes regelmæssigt, så vibrati onsbe-
lastningen holdes på det oprindelige niveau. Der bør alti d anven-
des handsker ved arbejdet med vibrerende maskiner. Men man 
skal være opmærksom på, at vibrati onsisolerende handsker har 
en begrænset virkning på vibrati onerne og ikke virker ved fre-
kvenser under ca. 100 Hz.

Vibrati onsisolerende handsker skal være CE-mærkede.

Ved indkøb af nye maskiner bør man anskaff e de mest støj og 
vibrati onssvage på markedet.

Sikkerhedsdatablad skal indeholde informati on om vibrati ons-
belastningen og størrelsen angives hvis den oversti ger 2,5 m/
s2. Se gældende grænseværdier og akti onsværdier i afsnitt et om 
vibrati oner.

Er der påhængsvogn eft er en enkeltakslet traktor, så føreren 
sidder ned under kørslen, kræves der kørekort ti l bil eller trak-
tor, medmindre kørslen sker på vejområder, der er begrænset 
på betryggende måde ved afspærring (f.eks. vejarbejde) eller 
udenfor veje med off entlig adgang.

Ved kørsel med jordfræsere og andre enkeltakslede maskiner 
gælder særlige regler for unge under 18 år. Se afsnitt ene om 
Vibrati oner og om Unges arbejde.

Alle nye enkeltakslede maskiner, skal være CE-mærkede.

Enkeltakslede maskiner 
Jordfræsere og andre enkeltakslede maskiner skal have holde-
greb (dødmandsknap), der straks får maskinen ti l at stoppe, hvis 
holdegrebet slippes.

Ved kørsel i off entlige områder skal færdselslovens bestemmel-
ser følges.

HUSK: Maskinen skal alti d eft erses inden arbejdet starter, idet 
man er ansvarlig i henhold ti l færdselsloven. Ulovlige maskiner 
kan betyde bøder, hæft e eller frakendelse af kørekort.

Der må i følge færdselsloven ikke medtages passagerer på 
anhængere ti l motorredskaber.

Der må ikke være fl ere personer på maskinen end der er sæder 
ti l. Børn under 13 år må ikke medtages.

Udstødningsgassen skal ledes ud på en måde, så den ikke gene-
rer føreren af maskinen.

Maskinerne skal støjdæmpes mest muligt. Støjer maskinen 
mere end 80 dB(A), skal der udleveres og anvendes høreværn.

Sikkerhedsdatabladet skal indeholde informati oner om støjni-
veauet. 

Sikkerhedsdatabladet indeholder også en række konkrete anvis-
ninger på f.eks. brug af maskinen uden fare, evt. begrænsninger 
i brugen samt anvisning ved vedligeholdelse m.m.

Der skal benytt es sikkerhedsfodtøj med tåbeskytt else, da der er 
risiko for tåskader.

Maskinen skal justeres, så den kan føres sikkert med et let greb 
i håndtagene.

Maskinen skal vibrati onsdæmpes, f.eks. ved gummiophæng og 
på håndtagene.

Hasti gheden skal afpasses eft er underlaget. Jo mere knoldet jo 
lavere hasti ghed.
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Ensidigt gentaget arbejde (EGA)
Det er ensidigt, gentaget arbejde (EGA), når ensartede arbejds-
bevægelser gentages med stor hyppighed en væsentlig del af 
arbejdsdagen som led i det daglige arbejde. Arbejdet med hæk-
klipning, grandækning og lægning af sten kan være ensidigt gen-
taget arbejde.

Arbejdet vurderes ikke som ensidigt, gentaget, hvis de ensar-
tede bevægelser udføres mindre end ca. ti  procent sammenlagt 
af den ti d, det pågældende arbejde udføres. Derimod kan arbej-
det godt være ensidigt, belastende (EBA), som det er ti lfældet 
ved fx overvågningsarbejde og chauff ørarbejde.

Unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejds-
sti llinger og -bevægelser skal undgås.

Man skal også være opmærksom på, at fysisk og psykisk træt-
hed, som oft e optræder i forbindelse med ensidigt, belastende 
arbejde, har indfl ydelse på den ansatt es mulighed for at reagere 
hurti gt og passende i forhold ti l en pludselig uventet situati on.

På virksomheder med ensidigt gentaget arbejde skal der udar-
bejdes en handlingsplan med forslag ti l, hvilke initi ati ver der 
skal iværksætt es på virksomheden for at minimere EGA-arbej-
det.

På de større virksomheder er det arbejdsmiljøorganisati onen, 
som er krumtappen i dett e arbejde. På mindre virksomheder 
uden arbejdsmiljøorganisati on skal arbejdet med handlingspla-
nen foregå i samarbejde mellem ledelsen og de ansatt e.

Kortlægningen af EGA-arbejdet vil være en naturlig del af 
arbejdspladsvurderingen (APV).

Inden for anlægsgartneri er de væsentligste problemer forårsa-
get af ensidigt gentaget arbejde:

• Tennisalbue,

• seneskedehindebetændelse,

• dårlig ryg og dårlige knæ.

• At-vejledning	B.1.3	om	maskiner	og	maskinanlæg.

• At-vejledning	D.5.2	om	høreværn.

• At-vejledning	D.6.1	om	støj.

• At-vejledning	D.6.2	om	Hånd-arm	vibrati	oner.

• At-vejledning	D.6.7	om	helkropsvibrati	oner.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Arbejdsmiljø	ved	reparati	on	og	vedligeholdelse
af	maskiner.
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Flishuggere	og	fl	is
Fjernelse af fastsiddende emner må kun ske, når maskinen er 
standset, dvs. trækkraft en (f.eks. traktoren) skal være helt stop-
pet. Indføringstragten skal være så lang, at man ikke kan nå 
knive eller valser med en arm eller et ben. Der bør anvendes 
handsker ved arbejdet. Flishuggere ti l håndmadning skal kunne 
starte/stoppe med et håndgreb som kan nås fra begge sider. 
Flishuggere, som er indrett et ti l kranmadning, må ikke håndma-
des.

Flishuggere støjer oft e mere end 80 dB(A). Er støjen højere end 
80 dB(A), skal der anvendes høreværn, når der arbejdes med 
maskinen. Maskinerne bør så vidt muligt støjdæmpes. Ved ind-
køb af nye fl ishuggere bør man anskaff e de mest støjsvage på 
markedet.

Der vokser skimmelsvampe i fl is som under arbejdet kan udgøre 
en sundhedsrisiko. Skimmelsvampe kan give en lang række 
gener. Hovedpine, trykken for brystet og irriterede øjne er 
almindelige reakti oner eft er fl isarbejde. Astma er en sjælden, 
men meget alvorlig reakti on. Hold øje med dit helbred. Der bør 
anvendes tætslutt ende beskytt elsesbriller og støvmaske med 
P3-fi lter. Arbejd kun med vinden i ryggen.

Nye fl ishuggere skal være CE-mærkede.

• At-vejledning	B.1.3	om	maskiner	og	maskinanlæg.

• At-vejledning	D.5.2	om	høreværn.

• At-vejledning	D.5.4	om	åndedrætsværn.

• At-vejledning	D.5.8	om	øjenværn.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Der	er	skimmelsvampe	i	fl	is-folder

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	www.fl	isogskimmelsvampe.dk.	Fælde-	og
skovningsarbejde.

Tennisalbue og seneskedehindebetændelse kan skyldes, de 
meget ensartede bevægelser med albueled og håndled, ved 
f.eks. lægning af sten, gentagen præcisionsstyring med hånden
mv.

Dårlig ryg kan skyldes mange tunge løft  samt vrid i ryggen.

De dårlige knæ kan skyldes f.eks. hop ned fra store maskiner, 
knæliggende arbejde mv.

For at minimere det ensidigt gentaget/ensidigt belastende 
arbejde og derved mindske eller helt undgå skaderne, er det 
vigti gt at skift e mellem forskellige arbejdsopgaver og arbejds-
sti llinger i løbet af dagen, f.eks. mellem siddende, gående og 
stående arbejde.

Ved at skift e arbejdsopgaver og -sti llinger vil den enkelte få et 
mere varieret arbejde, og derved samti dig have mulighed for at 
få et mere meningsfyldt arbejde.

• At-vejledning	D.3.2	om	ensidigt	belastende	arbejde	og	ensidigt
gentaget	arbejde.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Branchevejledning	om	Ensidigt	Gentaget
Arbejde.
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Fælde- og skovningsarbejde
Ved fælde- og skovningsarbejde skal det sikres, at der ikke 
opholder sig folk indenfor træets faldområde. Dett e er særligt 
vigti gt, hvor fl ere personer udfører fælde- og skovningsarbejde 
samti digt. I kuperet terræn skal arbejdet med træfældning ti l-
rett elægges således, at man imødegår de farer der kan opstå 
ved at træet ruller eller glider eft er fældningen.

Inden fældning skal det sikres, at der forefi ndes fl ugtveje, f.eks. 
skråt bagud i forhold ti l faldretningen.

Ved skovarbejde er der stor risiko for at få sår og rift er, derfor 
anbefales det at man er sti vkrampevaccineret. Vaccinati onen 
holder ca. 10 år, hvoreft er man skal vaccineres på ny.

Ved fældnings- og skovningsarbejde skal den ansatt e alti d have 
en trykforbinding på sig.

Ved fælde-, skovnings- og beskæringsarbejde skal der alti d 
anvendes følgende værnemidler:

• Hjelm (industrihjelme)

• Høreværn, der kan nedsætt e støjen ti l under 80 dB(A) 

• Øjenværn

• Fodværn, skal være støvler eller støvlett er med skridsikre 
såler, skærehæmmende indlæg mod gennemsavning og 
tånæse, der også beskytt er mod tunge emner, som falder 
ned over foden

• Benværn, er sikkerhedsbukser med fastsyet skærehæm-
mende indlæg.

Oplæring
Fælde- og skovningsarbejde forudsætt er at den ansatt e har fået 
en oplæring i sikkerheden ved arbejdet. Herunder også de sik-
kerhedsmæssige forhold og begrænsninger i arbejdet med ned-
tagning af hængere, enearbejde og kontakt med arbejdsgiver 
eller kolleger.

Topkapning
Topbeskæring og topkapning ved klatring må kun udføres af 
personer, der har gennemgået Skovskolens kursus i topkapning, 
grundlæggende og udvidet klatring eller ti lsvarende oplæring. 
Undtaget herfra er topbeskæring og topkapning fra arbejdsplat-
form.

Ved topbeskæring og topkapning ved klatring skal der være en 
fodmand.

Der fi ndes specielle korte motorkædesave, hvor bageste hånd-
tag er udformet, så saven kan holdes med én hånd under arbej-
det. Saven er specielt udviklet ti l topkapning ved klatring. Sik-
kerheden ved savens brug beror på, at den klatrende person 
støtt er sig ti l træet med den anden hånd og dermed holder hån-
den væk fra farezonen. Savtypen må kun bruges, når man fore-
tager topbeskæring ved klatring.

Hjælpemidler
Træer tykkere end ca. 12 cm i brysthøjde skal fældes med for-
hug, der sammen med en passende mængde holdetræ (fælde-
kam) skal sikre, at træet falder i den ønskede retning.

Ved fældning i blæsevejr er der fare for at vindstød kan påvirke 
træet så meget, at det ikke vælter i den ønskede retning – ikke 
følger forhugget. I blæsevejr skal der ved fældning med motor-
kædesav af træer tykkere end ca. 25 cm i brysthøjde alti d fæl-
des med bagtå.

Der skal være egnede hjælpemidler (hammer, kiler, fældejern 
med vendekrog) ti l stede, ti l at tvinge træet ti l fald i den ønskede 
retning.

Ved træfældning tæt ved huse, veje, el-ledninger og lignende 
bør anvendes spil med så langt ståltov, at de personer, der betje-
ner spillet, er uden for træets rækkevidde ved fald.
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Hængere
Arbejdsgiveren skal sørge for, at der ved nedtagning af hængere 
anvendes en indarbejdet arbejdsmetode, hvor der klart er angi-
vet, hvilke nedtagningsmetoder der skal anvendes, og i hvilken 
rækkefølge disse skal benytt es.

Arbejdsmetoden og rækkefølgen kan f.eks. se sådan ud:

1. Anvendelse af fældejern med vendekrog.

2. Anvendelse af vendekrog eller vendebånd med 
momentarm over 2 meter.

3. Anvendelse af vægtstang ti l at fl ytt e hængeren bagud.

4. Anvendelse af håndspil.

5. Lykkes det ikke at få hængeren ned ved en af de 4 
ovennævnte metoder, skal hængerens faldområde 
afmærkes med farvede plastbånd, reb eller lignende. 
Afmærkningen skal være foretaget inden træet forlades.

6. Anvendelse af traktorspil.

Hængere må ikke nedtages ved krydsfældning eller ved fæld-
ning af det træ, hængeren er fanget i. Der må aldrig arbejdes 
under hængere.

Alenearbejde
De ansatt e må ikke arbejde alene ved friskæring af vindfælder, 
ved topbeskæring, ved topkapning af stående træer og ved ned-
tagning af hængere. Alenearbejde kan dog ti llades ved nedtag-
ning af hængere af ufarlig størrelse. Det vil sige, at hængeren 
kan tages ned med en almindelig vendekrog.

Fældnings- og skovningsarbejde skal ti lrett elægges, så den 
ansatt e har kontakt med en anden person mindst fi re gange på 
en almindelig arbejdsdag. Kontakten skal være jævnt fordelt 
over dagen.

Kontakten ved skovningsarbejde kan erstatt es af radio- eller 
mobiltelefonkontakt, hvis der, som ruti ne, foretages fem kon-
trolopkald i løbet af dagen. Opkaldene skal være jævnt fordelt 
over dagen. Opkaldene skal være: Tilmelding, tre kontrolopkald 
og afmelding.

Radio- og mobiltelefonkontakt forudsætt er, at man på hjemsta-
ti onen ved, hvor de ansatt e arbejder, og at det er fysisk muligt 
at nå hurti gt frem med hjælp. Samti dig skal der være indarbej-
det en ruti ne ti l personlig kontakt ved manglende radio- eller 
telefonkontakt.

• At-vejledning	B.5.1.1	om	arbejde	med	motorkædesave.

• At-vejledning	D.2.8	om	fældnings-	og	skovningsarbejde.

• At-vejledning	D.3.4	om	arbejdsrelateret	muskel-	og	skeletbesvær.

• At-vejledning	D.5.2	om	høreværn.

• At-vejledning	D.5.7	om	beskytt	elseshjelme.

• At-vejledning	D.5.8	om	øjenværn.

• At-vejledning	D.6.1	om	støj.
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Gaff	eltrucks	og	palleløft	ere
Gaff eltrucks og gaff elstablere, som har mekanisk løft  af byrden 
langs den ene side af en lodret mast, må kun føres af personer 
der har et gaff eltruckcerti fi kat.

Teleskoplæssere, som har mekanisk løft  af byrden placeret på 
gafl er for enden af en udskydelig arm, må kun føres af personer 
der har teleskoplæssercerti fi kat.

Der skal gennemføres 12 måneders hovedeft ersyn af redska-
berne. Arbejdsgiveren skal sørge for, at en dansksproget brugs-
anvisning er ti lgængelig, og føreren skal følge anvisningerne i 
denne.

Det er ti lladt at føre gaff eltruck uden gaff eltruckcerti fi kat, hvis 
løft ehøjden max. er 1 meter eller trucken styres af skinner. Løf-
tehøjden skal enten være begrænset af fast anslag eller ved 
monteret nøglestop.

Førerpladsen på en gaff eltruck skal være overdækket, så føre-
ren er beskytt et mod faldende genstande.

En gaff eltruck beregnet ti l fører skal, for at begrænse risici ved 
væltning, udstyres med en af nedennævnte foranstaltninger:

1. en førerkabine,

2. en indretning, der forhindrer gaff eltrucken i at vælte,

3. en indretning, der sikrer ti lstrækkelig plads ti l personen 
mellem jorden og visse dele af gaff eltrucken

4. en konstrukti on, fx sikkerhedssele, der fastspænder 
personen ti l førersædet.

Gaff eltruck kan lejlighedsvis anvendes ti l personløft  ved udfø-
relse af lett ere arbejde, f.eks. udskift ning af lamper og lysstofrør, 
let montagearbejde, rengøring, malearbejde mv.

Trucken skal være forsynet med en godkendt arbejdskurv.

Der må højst løft es 2 personer i kurven. Føreren skal have gaf-
feltruckførercerti fi kat. Der er en række anvisninger om styring, 
løft ehøjde, vægtgrænser, betjening mv.

Gaff eltruck, der indrett es ti l personløft , skal anmeldes ti l 
Arbejdsti lsynet, og der skal forefi ndes en journal for trucken 
med alle nødvendige oplysninger.

Gaff eltruck der anvendes indendørs skal være eldrevne.

Truck, der anvendes på arealer med off entlig færdsel, skal ti l-
lige opfylde færdselslovens regler for indretning og anvendelse.

Truck, stablere og læssere der indrett es og bruges ti l kranar-
bejde må kun føres af personer der har kranførercerti fi kat.

Hvis man skal beskæft ige arbejdskraft  fra udlandet eller dan-
skere med erhvervsmæssige kvalifi kati oner fra udlandet, skal de 
udenlandske kvalifi kati oner anerkendes af Arbejdsti lsynet, hvis 
arbejdet kræver anerkendelse.

Man skal kunne fremvise dokumentati on for, at kvalifi kati o-
nerne er anerkendt ved f.eks. gaff eltruck, gaff elstablere og tele-
skoplæssere.

Alle nye gaff eltrucks, gaff elstablere og teleskoplæssere skal 
være CE-mærkede.

• At-vejledning	B.2.3.1	om	løft		af	personer	med	gaff	eltruck.

• At-meddelelse	nr.	2.01.1	om	gaff	eltruck.

• At-vejledning	1.9.1	om	Gaff	elstablercerti	fi	kat.

• At-vejledning	1.9.2	om	Gaff	eltruckcerti	fi	kat.

• At-vejledning	1.9.3	om	Teleskoplæssercerti	fi	kat.
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Gravemaskiner
Gravemaskiner må kun føres af personer, der er over 18 år. Føre-
ren skal være instrueret og oplært i brug og vedligeholdelse af 
maskinen.

Gravemaskiner skal være forsynet med styrtsikkert førerværn, 
så føreren er sikret ved væltning.

Førerkabinen skal være velventileret og udstyret med vindues-
viskere. Betjeningsorganerne skal være anbragt og udformet 
ergonomisk hensigtsmæssigt.

Passagertransport må kun ske, når gravemaskinen er indrettet til 
det, f.eks. med ekstra sæde. Børn under 13 år må ikke medtages.

Gravemaskiner må ikke anvendes til løft af personer.

Gravemaskinen må kun anvendes på steder, hvor det kan ske 
forsvarligt. Underlaget skal med sikkerhed kunne bære maski-
nen med fuld last. Der skal holdes en sikker afstand fra kanten 
af udgravninger eller skrænter.

Gravemaskinen skal være forsynet med skilte, der advarer mod 
færdsel indenfor arbejdsområdet.

Der skal bæres hjelm inden for maskinens arbejdsområde.

Gravemaskiner der anvendes, hvor færdselsloven gælder, skal 
desuden opfylde færdselslovens krav for motorredskaber. Se 
afsnittet om Kørsel på offentlige områder.

Ved gravningen kan der være risiko for at ramme gas- og vand-
ledninger samt el- og telefonkabler. Inden gravearbejdet påbe-
gyndes, må man derfor sikre sig tegninger over, hvor ledninger 
og kabler ligger.

Alle nye gravemaskiner skal være CE-mærkede.

• At-vejledning	B.1.3	om	maskiner	og	maskinanlæg.

• At-vejledning	D.2.13	om	gravearbejde.

• BAU	Jord	til	Bord,	Arbejdsmiljø	ved	reparation	og	vedligeholdelse	
af	maskiner.

Gravide
Arbejdet skal tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
fuldt forsvarligt for alle medarbejdere, men det kan være nød-
vendigt at træffe særlige forholdsregler så arbejdsopgaverne 
kan varetages af såvel gravide og ammende kvinder, som mænd 
og kvinder der planlægger at få børn.

Arbejdspladserne skal være indrettet så også særligt følsomme 
grupper kan arbejde sikkert.

Når din arbejdsgiver er blevet bekendt med, at du er gravid, skal 
arbejdspladsvurderingen (APV) indeholde en vurdering af, om 
du som gravid er udsat for påvirkninger, der kan være til fare for 
graviditeten.

Hvis det vurderes at der er risiko for negativ indvirkning på gra-
viditeten eller amningen, har arbejdsgiveren pligt til at træffe 
følgende foranstaltninger i prioriteret rækkefølge:

• Tekniske foranstaltninger eller ændret indretning af 
arbejdsstedet, f.eks. tekniske hjælpemidler ved løft. 

• Foranstaltninger i forbindelse med arbejdets planlægning 
og tilrettelæggelse herunder om nødvendigt ændring af 
arbejdstiden, f.eks. arbejde vekslende mellem stående/
gående og siddende.

• Omplacering til andre arbejdsopgaver permanent eller mid-
lertidigt.

Hvis det er nødvendigt skal sagkyndig bistand indhentes, f.eks. 
fra Arbejdstilsynet eller Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik.

Fraværsmelding
Hvis de fosterskadende påvirkninger ikke kan nedbringes, og der 
ikke er mulighed for omplacering må den gravide ikke arbejde 
på virksomheden.
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Hvis arbejdsgiveren ikke kan beskæft ige den gravide, ti l trods for 
at hun ikke er uarbejdsdygti g, så har den gravide ret ti l fuld løn 
under fraværet.

Ved fraværsmelding under graviditet udbetaler kommunen dag-
penge. Udbetalingen sker enten direkte ti l den gravide eller 
som refusion ti l arbejdsgiveren. Dagpengene udbetales fra før-
ste fraværsdag og kommunen kræver dokumentati on i form af 
en dagpengeatt est, som den prakti serende læge udfylder. I dag-
pengeatt esten angives årsagen ti l fraværsmeldingen og den for-
ventede varighed.

I forbindelse med en fraværsmelding vil det kunne pålægges en 
arbejdsgiver at påvise hvad der er gjort for at muliggøre gravi-
des fortsatt e arbejde.

Hvis det er nødvendigt at fraværsmelde skal man være opmærk-
som på, at arbejdspladsen har et arbejdsmiljøproblem der bør 
tages op i arbejdsmiljøorganisati onen.

Kemiske	påvirkninger
Gravide og ammende må ikke udsætt es for påvirkninger fra pro-
dukter indeholdende kræft fremkaldende, reprodukti onstoksi-
ske, hormonforstyrrende og fosterskadende stoff er, organiske 
opløsningsmidler eller stoff er der er farlige ved hudkontakt, 
herunder bekæmpelsesmidler.

Fysiske	belastninger
Med hensyn ti l fysiske belastninger skal opmærksomheden ret-
tes mod den sidste del af graviditeten.

Eft er 12. graviditetsuge bør gravide skånes for tunge løft , træk 
og skub samt langvarigt stående/gående arbejde, da det må 
anses for at øge risikoen for abort eller for ti dlig fødsel. Der vil 
være behov for siddende arbejde som afveksling ti l gående/stå-
ende arbejde.

Man skal endvidere være opmærksom på stød og helkropsvi-
brati oner fra gravemaskiner, truck m.v.

Gravide bør undgå at løft e tunge byrder. Eft er 12. graviditets-
uge bør gravide løft e mindst muligt i hvert løft . Løft  af byrder, 
der vejer mere end 10-12 kg, kan indebære en sundhedsmæs-
sig risiko. Risikoen øges, hvis der ikke er opti male løft eforhold.

Arbejdspladsen bør på forhånd have planer for hvordan man vil 
håndtere den situati on, at en medarbejder bliver gravide.

Procedure ved graviditet!
Arbejdsgiveren, den gravide og andre implicerede medarbej-
dere indgår aft aler om arbejdsopgaver og deres udførelse under 
graviditeten.

Procedure der skal gennemgås når en medarbejder er 
gravid:

1. Kan den gravide fortsætt e med nuværende 
arbejdsfunkti oner?

Hvis ikke!

2. Kan der gennemføres tekniske ændringer, så den gravide 
kan varetage det nuværende arbejde?

Hvis ikke!

3. Kan arbejdet ti lrett elægges anderledes og den gravide 
omplaceres, herunder indgå i jobrotati on?

Hvis ikke!

4. Kan fraværsmelding blive nødvendig!
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Ved udformning af graviditetspoliti k kan der hentes inspirati on 
fra “Branchevejledning om Gravides Arbejdsmiljø i gartnerier”.

• At-vejledning	A.1.8	om	gravide	og	ammendes	arbejdsmiljø.

• At-vejledning	C.1.3	om	arbejde	med	stoff	er	og	materialer.

• At-vejledning	C.2.1	om	kræft	risikable	stoff	er	og	materialer.

• At-vejledning	D.3.1	om	løft	,	træk	og	skub.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Branchevejledning	om	gravides	arbejdsmiljø	i	
gartnerier.

• www.gravidigartneri.dk.

• www.gravidmedjob.dk.

Handsker
Handsker er personlige værnemidler, og det er vigti gt at der 
anvendes de rigti ge handsker ti l et bestemt stykke arbejde.

• Til forskelligt arbejde kan følgende typer handsker anbefa-
les: Ved arbejde med kemikalier skal bruges handsker der 
er egnet ti l arbejdsopgaven og som er modstandsdygti gt 
overfor det anvendte middel. Nitrilhandsker er modstands-
dygti ge overfor mange kemiske påvirkninger. Gennembrud-
sti den afh ænger af handskens tykkelse og den kemiske 
påvirkning. Handsker må kun bruges som engangshand-
sker og skal skift es straks, når de er blevet forurenet med 
bekæmpelsesmidler.

• Ved håndtering af koncentrerede væsker anbefales det at 
bruge kraft ige gummi- eller plasti chandsker. Disse skal lige-
ledes være modstandsdygti ge overfor det anvendte middel 
og kunne ti lbageholde kemikaliet i en passende ti d i hen-
hold ti l sikkerhedsdatabladet.

• Til arbejde med sten – fl iser o.l. anbefales bomuldshand-
sker med gummibelægning i håndfl aden eller læderhand-
sker, da de er mest slidstærke.

• Til arbejdet om vinteren anbefales forede handsker, så man 
undgår unødig kuldepåvirkninger af fi ngre og hænder.

• Ved køb af læderhandsker skal man være meget opmærk-
som på indholdet af krom. Der fi ndes handsker på mar-
kedet med meget lavt indhold, hvilket bør vælges. Det er 
nødvendigt at bede om oplysninger om kromindholdet hos 
leverandøren.

• Ved arbejdet med vibrerende værktøj, så som pladevibra-
tor, motorsav, hækklipper o.l. bør arbejdshandsker med 
vibrati onsdæmpende indlæg bruges. Men man skal være 
opmærksom på, at vibrati onsisolerende handsker har 
begrænset virkning på vibrati onerne, og at de ikke virker 
ved frekvenser under ca. 100 Hz.
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Det skal fremgå af sikkerhedsdatabladet for farlige kemikalier 
hvilke personlige værnemidler der skal anvendes, herunder 
materiale, tykkelse og gennembrudsti d.

Det er arbejdsgiverens pligt at udlevere egnede handsker. Han 
kan kontakte handskeleverandøren for korrekt handskevalg.

Når man arbejder med handsker i længere ti d anbefales det 
at anvende en tynd bomuldshandske under beskytt elseshand-
sken, så hænderne hele ti den er tørre. Våde og svedige hænder 
er mere modtagelige for optagelse af stoff er, ligesom risikoen 
for eksem øges.

Ved arbejde med kemikalier og bekæmpelsesmidler skal hand-
sker benytt es som engangshandsker.

Engangshandsker skal kasseres når de tages af hænderne. Ved 
aft agning skal enhver hudkontakt undgås.

Handsker der ikke længere yder den nødvendige beskytt else, 
f.eks. med huller og rift er skal bortskaff es.

Handsker skal være forsynet med brugsanvisning på dansk, 
hvoraf der bl.a. skal fremgå passende beskytt elsesklasser, 
anvendelsesbegrænsninger samt holdbarhedsfrist.

Alle handsker skal være CE-mærkede.

• At-vejledning	2.1.2	om	Hud	og	kemi

Hjelme
Beskytt elseshjelm skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden 
måde kan udføres uden risiko for skader f.eks. ved risiko for at 
blive ramt af faldende genstande.

En beskytt elseshjelm kan beskytt e hovedet mod stød, men der-
udover kan der være andre beskytt ende egenskaber såsom 
beskytt else mod klemning, elektrisk spænding, varmestråling 
eller stænk af smeltet metal.

Beskytt elseshjelm er et personligt værnemiddel. Hjelmen skal 
være ti lpasset den person, der benytt er den.

Det er arbejdsgiverens ansvar at udlevere en egnet beskytt el-
seshjelm, og at denne bliver brugt straks ved arbejdets begyn-
delse og under hele arbejdet.

De ansatt e skal instrueres i brugen af beskytt elseshjelme, bl.a. 
på baggrund af oplysningerne i brugsanvisningen og skal oply-
ses om faren ved at undlade at bruge hjelmen. Instrukti on skal 
desuden omfatt e ti lpasning, vedligeholdelse og opbevaring af 
hjelmen.

De ansatt e skal bruge beskytt elseshjelm, hvor det er påkrævet.

Der skal følge en brugsanvisning på dansk med ved leveringen. 
Den skal bl.a. indeholde oplysninger om hjelmens beskytt ende 
egenskaber, ti lpasning, anvendelse, vedligeholdelse, rengøring 
og opbevaring.

Der fi ndes 2 typer hjelme: 

• Industrihjelmen og 

• hårde arbejdshatt e.

Den almindelige beskytt elseshjelm kaldes “industrisikkerheds-
hjelm”, også selv om den oft e anvendes inden for erhverv, der 
ikke kan kategoriseres som industri, som fx skovbrug.
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Industrisikkerhedshjelme beskytt er først og fremmest hovedet 
mod faldende genstande.

Hvis en industrisikkerhedshjelm beskytt er mod andre risici, som 
fx klemning fremgår det af mærkningen på hjelmen.

Hårde arbejdshatt e er ikke beregnet ti l anvendelse, hvor der er 
fare for faldende genstande. Hårde arbejdshatt e er kun bereg-
net ti l anvendelse, hvor der er risiko for, at brugeren slår hove-
det mod fx hårde genstande eller skarpe kanter.

Hårde arbejdshatt e er mærket med teksten “Advarsel, dett e er 
ikke en industrisikkerhedshjelm”.

Hvis hjelmen skal anvendes sammen med andre personlige vær-
nemidler som høreværn, øjenværn, visir eller åndedrætsværn, 
må den samlede beskytt else ikke forringes. Der kan med for-
del anvendes et “kombiværn”, som er forberedt ti l fastgørelse 
af visir, høreværn m.m.

En hjelm med revner eller en hjelm, der har været udsat for 
kraft ig påvirkning i form af slag eller klem skal kasseres.

Beskytt elseshjelmens forventede leveti d skal fremgå af brugs-
anvisningen. Som regel garanteres beskytt elseseff ekten i 5 år, 
men en kortere garanti periode kan forekomme.

Beskytt elseshjelme skal være CE-mærkede.

• At-vejledning	D.5.7	om	beskytt	elseshjelme.

Hvileperiode og fridøgn
Arbejdsti den skal ti lrett elægges således, at de ansatt e får en 
hvileperiode på mindst 11 sammenhængende ti mer inden for 
hver periode på 24 ti mer. Inden for hver periode på 7 døgn skal 
de ansatt e have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar 
ti lslutning ti l en daglig hvileperiode.

Hvileperiode
Den daglige hvileperiode kan nedsætt es ti l 8 ti mer ved land-
brugsarbejde indti l 30 dage i et kalenderår.

Omlægning	af	fridøgn
Det ugentlige fridøgn kan omlægges ved: 

• arbejde med pasning af dyr og planter

• arbejde, der er nødvendigt for at bevare værdier 

• rådighedstjeneste

• landbrugsarbejde.

Før arbejdsgiveren træff er beslutning om omlægning af fridøg-
net eller omfanget af hvileti dsnedsætt elsen, skal ti lrett elæggel-
sen af arbejdet drøft es med ti llidsrepræsentanten eller, hvis en 
sådan ikke fi ndes, med de ansatt e. Resultatet af drøft elsen er 
ikke bindende for arbejdsgiveren, men der bør i videst muligt 
omfang tages hensyn ti l de ansatt es ønsker.

Fravigelse
Reglerne om hvileperiode og fridøgn kan fraviges i nødvendigt 
omfang, når naturomstændigheder, ulykker, maskinsammen-
brud eller lignende uforudsete begivenheder indtræder (force 
majeure).

Arbejdsti lsynet kan dispensere for fridøgnsreglen i enkeltti  l-
fælde, hvor arbejdets udførelse ikke kan opsætt es.



SIDE 70  I  SIKKERHEDSHÅNDBOG FOR SKOVBRUGET SIKKERHEDSHÅNDBOG FOR SKOVBRUGET  I  SIDE 71

I ti lfælde af, at fridøgn ikke kan ydes pga. force majeure eller 
dispensati on, skal der ydes et kompenserende fridøgn snarest 
muligt. Hvis kompenserende fridøgn undtagelsesvis ikke kan 
ydes, skal der ydes passende beskytt else, f.eks. ekstraordinære 
sikkerhedsforanstaltninger, arbejdsorganisatoriske eller admini-
strati ve ti ltag, herunder pauser og perioder med mindre bela-
stende arbejde.

Rådighedstjeneste
Ved rådighedstjeneste forstås, at den ansatt e er forpligtet ti l 
at være ti l rådighed på eller uden for arbejdsstedet og i sidst-
nævnte ti lfælde kan ti lkaldes. Rådighedstjeneste på arbejds-
stedet betragtes ikke som hvileti d. Rådighedstjeneste uden for 
arbejdsstedet betragtes som hvileti d, men hvileti den afb rydes, 
når den ansatt e kaldes ti l arbejde.

Aft	aler	på	organisati	onsplan
Der kan indgås aft aler om fravigelse fra reglerne om daglig hvi-
leperiode og fridøgn mellem arbejdsgiverpart og arbejdstager-
organisati on.

Den daglige hvileperiode kan i begrænset omfang udskydes 
eller nedsætt es ti l 8 ti mer. Det ugentlige fridøgn kan omlægges, 
idet der dog ikke må være mere end 12 døgn mellem 2 fridøgn.

Lokalaft	aler
Arbejdsgiveren og den ansatt e kan aft ale omlægning af fridøgn 
ved arbejdsti dsplan eller ved konkret arbejdsopgave. Der må 
dog ikke være mere end 7 døgn mellem 2 fridøgn.

Der gælder ingen regler om ugentligt fridøgn for arbejde, der 
udelukkende udføres af medlemmer af arbejdsgiverens familie, 
der hører ti l hans husstand.

Der gælder særlige regler for unge under 18 år.

• At-meddelelse	nr.	5.01.1	om	daglige	hvileperioder.

• At-meddelelse	nr.	5.01.2	om	ugentligt	fridøgn.

• At-meddelelse	nr.	5.01.4	om	rådighedstjeneste	og	anden	særlig	
tjeneste.
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Der gælder særlige regler for unge under 18 år. Se afsnitt et om 
Unges arbejde.

Motorhækklippere
• Motorhækklippere skal være indrett ede ti l at betjenes med 

to hænder.

• Mellem hækklipperens forreste håndtag og klippekniven 
skal der være en parerplade, som dels kan vise klippekniven 
væk fra forreste hånd hvis grebet mistes, og dels kan holde 
hånden fri af afk lippede grene.

• Hækklipperen skal have en skede eller lignende ti l sikker 
transport.

• Motorhækklippere skal være indrett ede sådan, at der er 
mindst mulig risiko for, at brugeren kan såres af klippekni-
ven, hvis den ene hånd mister grebet om håndtaget.

Dett e kan anses for at være i orden,

• hvis knivens stopti d ikke oversti ger 2 sekunder fra et hånd-
greb er sluppet samt

• at motorhækklipperen enten har dødmandsgreb i begge 
håndtag, sådan at motoren stopper eller kniven udkobles, 
når blot et af håndgrebene slippes, eller at motorhækklip-
perens knive er udformede sådan, at åbningen imellem 
knivbladene højest er 8 mm.

På hækklippere med forbrændingsmotor, skal motoren automa-
ti sk gå i tomgang og kniven udkobles, når gasgrebet slippes.

Elektriske	hækklippere
På elektriske hækklippere skal motoren akti veres ved et død-
mandsgreb, der automati sk går ti lbage ti l stopsti lling, når gre-
bet slippes.

Hækklippere
Vibrati onsniveauet skal være så lavt som muligt. Man bør alti d 
vælge den hækklipper, der har det laveste vibrati onsniveau på 
håndtagene. Eldrevne hækklippere vibrerer mindre end ben-
zindrevne.

Hånd- arm vibrati oner er de rystelser, der påvirker hænder og 
arme, når man bruger håndværktøj, bl.a. hækklippere.

rende eller følelsesløse fi ngre er det første tegn på skadelig 
påvirkning fra vibrati oner. Hvis der er tegn herpå, bør man gøre 
ophold i arbejdet med det vibrerende værktøj, og der bør tages 
skridt ti l at dæmpe påvirkningen.

Grænseværdien for den daglige eksponering i en referencepe-
riode på ott e ti mer fastsætt es ti l 5 m/s2. Denne værdi må ikke 
overskrides.

Akti onsværdien for den daglige eksponering i en referencepe-
riode på ott e ti mer fastsætt es ti l 2,5 m/s2. Det betyder at man 
skal træff e foranstaltninger ved belastning på 2,5 m/s2 og der-
over.

Vibrati onsniveauet skal fremgå af sikkerhedsdatabladet (leve-
randørbrugsanvisningen).

Der bør bruges handsker, med vibrati onsdæmpende indlæg. 
Men man skal være opmærksom på, at vibrati onsisolerende 
handsker har begrænset virkning på vibrati onerne, og at de ikke 
virker ved frekvenser under ca. 100 Hz.

Man kan nedsætt e belastningen ved at begrænse den ti d de 
ansatt e udsætt es for vibrati oner.

Ved indkøb af nye maskiner bør man anskaff e de mest støjog 
vibrati onssvage på markedet. Se afsnitt et om støj.

Sikkerhedsudstyr, der følger med hækklipperen, skal være 
påmonteret og må aldrig fj ernes, undtagen ved reparati on af 
maskinen.
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Højtryksrensere
Manuel højtryksrensning er belastende for hænder, arme og 
skuldre. Hud og knogler påvirkes af kulde og stød. Øjne og luft -
veje er udsat for småparti kler, der hvirvles op. Og hørelsen er i 
farezonen på grund af et højt støjniveau.

Ved brug af højtryksrenseren skal der anvendes egnede per-
sonlige værnemidler, såsom åndedrætsværn, overtrækstøj (kan 
være regntøj med hætt e), langskaft ede handsker, skridsikre 
støvler, høreværn og eventuelt ansigtsbeskytt else og friskluft -
forsynet åndedrætsværn.

Støjbelastningen ved højtryksspuling er omkring 100 dB(A), 
afh ængigt af det anvendte tryk, så der skal udleveres og anven-
des høreværn. Høreværnet skal bruges, lige så længe højtryks-
renseren anvendes!

Højtryksrensere skal have 2 håndtag. Betjeningshåndtag skal 
være udformet, så spulingen automati sk standser, når man slip-
per holdegrebet. Ved tryk over 100 bar skal begge håndtag have 
holdegreb, der indeholder en dødmandsknapfunkti on. Det er 
ulovligt at blokere holdegrebene.

Spulerør bør være forsynet med lynkoblinger der sikrer, at 
udstyret kun bliver anvendt sammen med det anlæg det er 
beregnet ti l.

Der bør anvendes dyser, der danner »få« og »store« dråber 
(aerosoler), da disse ikke svæver så længe i luft en.

Brug åndedrætsværn P2, og når der bruges rengørings- eller 
desinfekti onsmidler, skal der også anvendes øjenværn.

Højtryksrenseren kan på grund af vægt og uhensigtsmæs-
sig transport give anledning ti l ryg- og ledskader. Desuden kan 
vibrati onerne i slanger og anlæg give »hvide fi ngre«. Disse risici 
forøges ved kulde og fugt.

Stati onære højtryksrensere med forbrændingsmotorer skal 
være ti lslutt et udsugning.

Hækklippere på 220 V kan med fordel drives af en mobil genera-
tor. Dett e giver større sikkerhed mod elektrisk stød. 

Der bør anvendes en støjsvag generator.

Ved udendørs arbejde skal ledninger, sti kpropper og sti kdåser 
være af svær type (grøn/røde eller af neopren), der kan tåle fugt 
og kulde. Arbejdet skal udføres på en sådan måde, at lednin-
gerne trækkes eft er brugeren.

Hækklipperen skal være isoleret mod fugt for at hindre stød.

Ved reparati on af hækklippere skal strømmen afb rydes og sti k-
ket tages ud. Eventuel generator skal slukkes. Elektrisk drevne 
hækklippere må ikke anvendes i regnvejr.

Alle nye hækklippere skal være CE-mærkede.

• Erhvervsministeriets	bekendtgørelse	af	(Elsikkerhedsloven.

• At-vejledning	B.1.3	om	maskiner	og	maskinanlæg.

• At-vejledning	D.5.2	om	høreværn.

• At-vejledning	D.6.2	om	hånd-arm	vibrati	oner.

• At-vejledning	D.6.4	om	støjkrav	ti	l	maskiner	ti	l	brug	i	det	fri.

• At-vejledning	D.6.7	om	helkropsvibrati	oner.

• BAR	Jord	ti	l	Bord,	Håndholdt	hækklipper.
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Høreværn
Høreværn er et personligt værnemiddel. Høreværnet skal være 
ti lpasset den person, som bruger det.

Arbejdsgiveren skal sti lle høreværn ti l rådighed for medarbej-
derne, hvis støjbelastningen oversti ger 80 dB(A), hvis spidsvær-
dierne oversti ger 135 dB(C), eller støjen i øvrigt er skadelig eller 
stærkt generende. Det kan fx være ti lfældet, hvis der udføres 
kortvarigt arbejde under meget støj.

Arbejdsgiveren skal sørge for:

• At medarbejderne får et egnet høreværn, der ikke giver 
unødige gener.

• At medarbejderne får instrukti on i, hvordan de skal bruge 
høreværnet, og at de får oplysninger om faren ved at lade 
være. Instrukti onen skal omfatt e, hvordan man ti lpasser, 
rengør og opbevarer høreværnet.

• At høreværnet bliver vedligeholdt.

Medarbejderne skal bruge høreværn, når støjen er høreska-
dende. Når støjen er over 80 dB(A), bør man anvende høreværn. 
Høreværn skal bruges i hele perioden, hvor støjen forekommer. 
Selv kort ti ds udsætt else for kraft ig støj uden høreværn kan give 
høreskade.

Høreværn er en midlerti dig løsning, der anvendes indti l støjen 
er dæmpet.

Der er meget stor forskel på, hvor eff ekti ve høreværn er. Dæmp-
ningsværdierne skal fremgå af emballagen. Vær opmærk-
som på, at de dæmpningsværdier, der opgives af fabrikanten, 
er målt under ideelle forhold. Værdierne er derfor større end 
den dæmpning, der opnås i hverdagen. Anvend kun godkendte 
høreværn.

Ved reparati on eller eft ersyn skal højtryksrensere være trykløse.

Strålen må ikke komme i forbindelse med elektriske installati -
oner.

Det er forbudt at anvende højtryksrensere på eternitt age.

Der gælder særlige regler for unge under 18 år. Se afsnitt et om 
Unges arbejde.

Alle nye højtryksrensere skal være CE-mærkede.

• At-vejledning	B.1.3	om	maskiner	og	maskinanlæg.

• At-vejledning	D.2.20	om	brug	af	vandtryk	ti	l	rengøring,	
afrensning,	skæring	mv.

• At-vejledning	D.5.2	om	høreværn.

• At-vejledning	D.5.4	om	åndedrætsværn.

• At-vejledning	D.5.8	om	øjenværn.

• At-vejledning	D.6.2	om	hånd-arm	vibrati	oner.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Højtryksrensning	i	landbruget	–	sådan	undgår	
du skader!
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Der fi ndes 2 typer høreværn – ørepropper og ørekopper.

Ørepropper
Ørepropper anbringes i øregangen. Ørepropper skal formes 
omhyggeligt og med rene hænder. De mest almindelige øre-
propper af denne type er udført i plast, gummi eller voks.

Snavs i øregangen kan give hudirritati on og eksem.

Ørekopper
Ørekopper giver den sikreste beskytt else og færrest problemer 
f.eks. med, at der kommer snavs ind i øregangen.

Ørekopper omslutt er og dækker øret og en del af hovedet.

Ørekopper holdes på plads af en indsti llelig bøjle eller et indsti l-
leligt bånd, som kan ti lpasses hovedet. Der fi ndes også ørekop-
per ti l montering på hjelme. Tætningsringe (vulster) bør kontrol-
leres regelmæssigt, og de skal udskift es så snart de begynder at 
sti vne eller hvis de beskadiges.

Udover normale standard høreværn fi ndes der: 

• Sammenklappelige, der kan hænges i bæltet så de alti d er 
indenfor rækkevidde.

• Elektroniske, der er forsynet med mikrofoner udvendigt og 
højtalere indvendigt. Hvis lydniveauet bliver højt, begræn-
ses lyden elektronisk på indersiden af høreværnet. De kan 
anbefales ti l personer med hørehandikap.

• Høreværn med radio, som for mange kan være moti ve-
rende. Radioen kan normalt højst skrues op på 82 dB(A).

Høreværn skal være CE-mærkede.

• At-vejledning	D.5.2	om	høreværn.

• At-vejledning	D.6.1	om	støj.

• At-vejledning	D.6.4	om	støjkrav	ti	l	maskiner	ti	l	brug	i	det	fri.

Jordarbejde
Gravearbejde bør ledes og overvåges af en erfaren person, som 
vurderer jordens beskaff enhed og tage sti lling ti l skråningsan-
læg og brug af afsti vningsmateriel.

Ved udgravning og jordarbejde er det vigti gt at være opmærk-
som på, at der er risiko for sammenskridninger.

Jordskræntens stabilitet nedsætt es af:

• stærke regnskyl og frost skift ende med tøbrud 

• vandtryk bag frossen overfl ade

• rystelser fra kørende trafi k og sprængninger 

• ti dligere opgravninger.

Udgravninger kan skride ved belastning fra: eksisterende byg-
ninger og parkerede tunge vogne opstablede materialer og 
jorddepoter.

Det kan være nødvendigt at foretage undersøgelser af jorden 
før igangsætning af gravearbejdet, fx om der er forurening i jor-
den og i hvilket omfang.

Regn, sne, frost og mørke kan have stor betydning for sikkerhe-
den ved gravearbejde, brug derfor lys i den mørke årsti d.

Manuel	gravning
Da der fi ndes egnede tekniske hjælpemidler ti l gravning, har 
Arbejdsti lsynet vurderet, at manuel gravning af grave ikke kan 
accepteres.

Hvis det ikke er muligt at maskingrave på grund af pladsforhol-
dene accepteres manuel gravning undtagelsesvis. Dett e under 
forudsætning af at der udarbejdes en plan for ændring af kirke-
gården, så alle grave med ti den kan maskingraves.

Den pågældende person der udføre gravearbejdet, må ikke 
samme dag udføre andet tungt manuelt arbejde.
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Gravearbejde	med	afsti	vning
Antallet af afsti vninger afh ænger af jordens beskaff enhed og 
hullets størrelse. Til afsti vningen anbefales der planker af stør-
relsen 5 cm x 20 cm, som spændes mod hullets sider med spind-
ler. Ved huller på 1 m x 2,25 m og med en dybde på 1,75 m 
anvendes der 3 afsti vninger, og ved huller med en dybde på 2,50 
m anvendes der 5 afsti vninger.

Gravearbejde	uden	afsti	vning
Ved udgravninger uden afsti vning skal siderne have et anlæg, 
så skred ikke kan forekomme. Ved dybder ned ti l 5 m er det 
ikke forsvarligt med mindre anlæg end 1:2 (1 hen og 2 op). Ved 
større dybder skal anlægget minimum være 1:1.

• At-vejledning	D.2.13	om	gravearbejde.

• At-vejledning	D.2.23	om	arbejde	i	forurenet	jord.

• At-vejledning	D.3.1	om	løft	,	træk	og	skub.

• BAU	Bygge	&	Anlæg,	Håndbogen	–	arbejdsmiljø	i	bygge	og	anlæg.

Kemisk APV
Det er ikke længere et krav, at virksomheder skal udarbejde en 
arbejdspladsbrugsanvisning (APB) når der arbejdes med far-
lige stoff er og materialer. I stedet skal virksomheden når der 
arbejdes med farlige stoff er og materialer være fokus på sikker-
hedsdatablade, den kemisk risikovurdering og især oplæring og 
instrukti on af medarbejderne.

Liste	over	farlige	kemikalier
Virksomheden skal udarbejde en liste over alle farlige stoff er 
og materialer der fi ndes på virksomheden. Listen skal sammen 
med de ti lhørende sikkerhedsdatablade danne grundlag for en 
vurdering af virksomhedens arbejdsprocesser hvori der indgår 
farlige stoff er og materialer. Listen over farlige stoff er og mate-
rialer og ti lhørende sikkerhedsdatablade skal være ti lgængelige.

Sikkerhedsdatabladene
Indholdet af sikkerhedsdatabladene skal følge internati onale 
regler (REACH forordningen), leveres på dansk og indeholder 
bl.a. oplysninger om

• Identi fi kati on af stoff et/blandingen og af virksomheden

• Fareidenti fi kati on

• Oplysning om indholdsstoff er

• Førstehjælpsforanstaltninger

• Brandbekæmpelse og forholdsregler ved udslip og uheld

• Håndtering og opbevaring

• Sikkerhedsforanstaltninger og personlige værnemidler

• De Fysisk-kemiske egenskaber og farer 

• Miljøoplysninger

• Bortskaff else og transportoplysninger

• Evt. særlige bestemmelser for stoff et/blandingen
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Når produktet ikke opfylder kriterierne for klassifi cering som 
farligt, har leverandøren ikke pligt ti l at medlevere et sikker-
hedsdatablad.

Dog kan virksomheden anmode om at få udleveret sikkerheds-
datablade, fx hvis stoff er og materialer bliver brugt på en særlig 
måde, som leverandøren ikke har taget højde for. (Ifl g. At-vej-
ledning C.1.3)

De ansatt e skal have adgang ti l sikkerhedsdatablade, for de far-
lige stoff er og materialer de arbejder med. Er der ansat som ikke 
forstår dansk, kan det være nødvendigt at rekvirere sikkerheds-
databladet ti l et for de ansatt e forståeligt sprog.

Virksomhedens	kemisk	risikovurdering
Virksomheden skal udarbejde en kemisk risikovurdering for alle 
virksomhedens arbejdsprocesser hvor farlige stoff er og materi-
aler er involveret.

I den kemiske risikovurdering skal nedenstående syv vurderings-
elementer indgår:

1. Stoff ernes og materialernes farlige egenskaber.

Vurder hvordan stoff erne og materialet kan påvirke og
skade kroppen, samt hvilke skader og symptomer man kan
få ved arbejdet.

2. Eksponeringsgrad, -type og varighed.

Vurder hvor meget og hvor længe de ansatt e bliver udsat
for stoff ernes farlige egenskaber og om påvirkningen sker
via dampe, støv, hudkontakt.

3. Omstændighederne ved arbejdet.

Hvordan opbevares og arbejdes der med produktet.
Hvordan kan der ske uheld og kan der ske påvirkning fra
andres arbejde.

4. Virkningen af de forebyggende foranstaltninger.

Er de enkelte farer eff ekti vt forebygget. Er der fx sørget for
skift  af fi ltre i åndedrætsværn, fi ndes der egnede handsker
og øjenbeskytt else etc.

5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser

Resultater fra eventuelle arbejdsmedicinske undersøgelser
skal foreligge ti lgængelige og indgå i risikovurderingen.

6. Arbejdsti lsynets grænseværdier

I skal kende produktets grænseværdi og den skal indgå i
risikovurderingen. Jo lavere grænseværdien er, jo farligere
er det at indånde.

7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Arbejdsgiveren skal indhente sikkerhedsdatablade på
alle farlige stoff er og materialer, også de der er forsynet
med sætningen ”Sikkerhedsdatablad kan på anmodning
rekvireres”.

Eventuelle problemsti llinger i den kemiske risikovurdering skal 
ti lføjes virksomhedens APV-handlingsplan med løsning og ti ds-
frist.

Oplæring	og	instrukti	on
Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at alle medarbejdere 
ved, hvordan de udfører deres arbejde uden at blive udsat for 
farlige stoff er og materialer.

Det betyder, at de skal oplæres og instrueres i, hvordan de skal 
udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvar-
ligt og der skal løbende føre ti lsyn med, at medarbejderne føl-
ger de instrukti oner og udfører arbejdet sikkerheds- og sund-
hedsmæssig fuldt forsvarligt.

Oplæring og instrukti on skal som udgangspunkt være mundt-
lig og skal være baseret på den kemiske risikovurdering/kemisk 
APV og passe ti l den enkeltes arbejdssituati on og ti lpasses den 
medarbejder der oplæres.
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Følgende fem punkter skal indgå i oplæringen og Instrukti onen

• Gennemgå listen over hvilke farlige stoff er og materialer
der fi ndes på arbejdspladsen, deres navne, faremærkning
og hvilke risici der er forbundet med kemikaliet i
forbindelse med arbejdet.

• De sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved håndtering og
opbevaring af stoff er og materialer. Herunder eventuelle
begrænsninger i forhold ti l hvad stoff er og materialer må
bruges ti l.

• Hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal benytt es ved
arbejdet og hvor de fi ndes på arbejdspladsen.

• Foranstaltninger ved uheld, fx personskade, brand, spild
osv.

• Bortskaff else af stoff er og materialer, rester og tom
emballage.

Virksomhederne må gerne bruge de eksisterende Arbejdsplads-
brugsanvisninger (APB), i forbindelse med oplæring og instruk-
ti on af de ansatt e. Dog skal APB’en være opdateret og baseret 
på den kemiske risikovurdering, så den er dækkende for de nye 
krav.

Det vil sige

• omfatt et af de fem ovennævnte punkter i oplæringen/
instrukti onen,

• være mundtlig,

• baseret på den kemiske risikovurdering og

• understøtt es skrift ligt hvis det drejer sig om særlig farlige
stoff er og materialer, særlig komplicerede arbejdsprocesser
og hvis det står anført i den kemiske risikovurdering.

Læs mere i

• At-vejledning	om	arbejde	med	stoff	er	og	materialer

• At-vejledning	om	Arbejdspladsvurdering	(APV)

• At-vejledning	om	oplæring,	instrukti	on	og	ti	lsyn	med	arbejdet

• REACH	forordningen

• BAU	Jord	ti	l	Bord:	”Bortskaff	else	af	kemikalierester	og	tom
emballage”.
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Inden stoff er og materialer tages i brug på virksomheden, skal 
det undersøges om det kan erstatt es (substi tueres) af et andet 
og mindre farligt middel eller af en anden arbejdsmetode.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsprocesser og metoder 
eff ekti vt sikrer de ansatt e, mod unødige påvirkninger fra stoff er 
og materialer. Arbejdsgiveren skal give de ansatt e oplæring og 
grundig instrukti on i anvendelse af stoff er og materialer inden 
arbejdet påbegyndes, og de ansatt e skal have adgang ti l sikker-
hedsdatablade. Instrukti onen skal gives løbende. Arbejdsgive-
ren skal ligeledes gøre de ansatt e bekendt med de ulykkes- og 
sygdomsfarer, der kan være forbundet med deres arbejde. De 
ansatt e skal følge instrukti onen.

Ved arbejde med stoff er og materialer skal man undgå, at hud, 
luft veje og slimhinder kommer i kontakt med de farlige stoff er. 
Kan de farlige stoff er og materialer ikke holdes i et lukket system 
eller fj ernes ved eff ekti v udsugning, skal der anvendes egnede 
personlige værnemidler.

Sprøjtemidler skal opbevares forsvarligt. Forsvarligt betyder, at 
man skal have beholdere stående et sted, hvor midlerne er uti l-
gængelige for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af 
levnedsmidler, foderstoff er, lægemidler eller lignende. Du skal 
også opbevare midlet sådan at eventuelt spild kan opsamles. 
Farlige stoff er og materialer skal opbevares i originalemballa-
gen. De må aldrig opbevares i fl asker eller lignende, der kan give 
anledning ti l forveksling af indholdet, f.eks. sodavandsfl asker.

Kemikalieaff ald må ikke hældes i kloakken eller blandes ukriti sk 
i aff aldsbeholdere. Tom emballage og kemikalierester skal opbe-
vares sammen med den fyldte emballage, indti l emballage og 
rester sendes ti l modtagestati on.

Se afsnitt et om Bortskaff else af kemikalierester.

Kemiske	stoff	er	og	materialer
Arbejdet med desinfekti onsmidler, smøreolier, benzin, bekæm-
pelsesmidler mv. (stoff er og materialer) skal alti d ti lrett elægges 
og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, så 
unødige påvirkninger undgås. Inden arbejdet påbegyndes, skal 
der alti d foretages en kemisk risikovurdering af arbejdsproces-
sen. Læs mere under afsnitt et Kemisk APV.

Alle kemikalier skal være forsynet med en dansk eti ket. Eti kett en 
på bekæmpelsesmidler skal indeholde leverandørens brugsan-
visning, der fortæller om midlets korrekte anvendelse. Farlige 
stoff er og materialer skal klassifi ceres eft er Miljøstyrelsen reg-
ler, dvs. emballagen skal forsynes med en dansk eti ket med føl-
gende oplysninger:

• handelsnavn

• navn eller navne på det eller de farlige stoff er

• farepiktogrammer

• Fare- og sikkerhedssætninger

• importør/forhandlers navn og adresse.

CLP-klassifi	cering,	mærkning	og	emballering
Den 1. juni 2017 var det helt slut med at sælge kemikalier med 
de orange faresymboler. Kun kemikalier med rød/hvide farepik-
togrammer må sælges. Læs mere om mærkning af sprøjtemid-
ler på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. 

Sikkerhedsdatabladet (leverandørbrugsanvisningen) skal være 
let forståelig og på dansk, og indeholde 16 punkter, bl.a. oplys-
ninger om de sundhedsfarlige egenskaber og om de nødvendige 
personlige værnemidler. Se mere under afsnitt et Kemisk risiko-
vurdering/Kemisk APV.

Der skal udarbejdes en liste over de farlige kemiske stoff er og 
produkter der fi ndes på virksomheden. Listen skal sammen 
med eti kett en og sikkerhedsdatabladet danne grundlag for den 
kemiske risikovurdering.
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Kraft	overføringsaksler
Ved ”aft agelig mekanisk kraft overføringsaksel” forstås en aft a-
gelig komponent beregnet ti l kraft overføring mellem den selv-
kørende maskine eller traktor og den drevne maskines før-
ste ti lslutningspunkt. Markedsføres den med afskærmningen, 
betragtes den som ét produkt.

Der skal være afskærmning af kraft overføringsakslen mellem 
traktor og maskine, redskab eller vogn, så traktorføreren eller 
andre ikke udsætt es for fare.

Kraft	udtag
Traktorens kraft udtag skal være afskærmet med fast skærm. 
Denne skærm skal være ti lstrækkelig stor ti l at akslens beskyt-
telseskraver uhindret kan bevæge sig under skærmen. Skær-
men skal kunne bære 120 kg, med mindre den er udformet såle-
des at den ikke kan bruges som trinbræt.

Når kraft udtaget ikke benytt es, skal der sætt es hætt e eller rør-
bøsning på akseltappen(e). Hætt en må ikke kunne rotere sam-
men med akseltappen.

Kraft	indtagsakslen
Kraft indtagsakslen på maskiner og vogne skal ligeledes være 
afskærmet med fast skærm. Skærmen skal være stor nok ti l 
at dække over momentkoblinger, frikti onskoblinger og friløb. 
Skærmen skal gå mindst 20 mm ud forbi nærmeste kardankryds, 
uanset den vinkel der fremkommer under kørslen.

Kraft	overføringsakslen
Kraft overføringsakslen skal være forsynet med en rørskærm, 
der helt omslutt er akslen. Rørskærmen skal bestå af to kraver 
der afskærmer kardanleddene i begge ender af akslen, samt en 
teleskopisk rørafskærmning mellem kraverne. Kravernes kant 
skal mindst nå ud ti l midten af kardankrydsene.

• Arbejdsti	lsynets	bekendtgørelse	nr.	1793	af	18.	december	2015
om	arbejde	med	stoff	er	og	materialer	(kemiske	agenser).

• Miljøministeriets	bekendtgørelse	nr.	115	af	26.	januar	2017
om		kemiske	stoff	er	og	produkter	med	senere	ændringer
(Kemikalieloven).

• Miljøministeriets	bekendtgørelse	nr.	1647	af	17.	december	2017
om	bekæmpelsesmidler	(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen).

• At-vejledning	C.1.3	om	arbejde	med	stoff	er	og	materialer.

• CLP-forordningen	(EF)	nr.	1272/2008	om	klassifi	cering,	mærkning
og	emballering	af	stoff	er	og	blandinger.

• BAU	Jord	ti	l	Bords	vejledning	”Bortskaff	else	af	kemikalierester	og
tom	emballage”.

• At-vejledning	12.1.2 om Hud og Kemi.
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Kunstgødning
Handelsgødning er omfatt et af de almindelige regler for kemi-
ske stoff er og materialer.

Ved arbejde med handelsgødning skal man undgå indånding af 
støv. Forekommer der større støvmængder ved arbejdet, skal 
man anvende åndedrætsværn.

Man skal ligeledes undgå hudkontakt med handelsgødning, så 
der skal anvendes handsker ved arbejdet. Desuden kan brug af 
øjenværn være nødvendigt.

Tag hensyn ti l vindretningen ved påfyldning af gødning.

Sikkerhedsforanstaltninger	under	lagring	
Nitratholdige gødninger og især NPK-gødninger kan under stærk 
opvarmning udvikle en mængde luft arter – deriblandt gift ige – 
såsom kvælstofi lte og klor.

De nitrøse gasser, der kan udvikles ved brand, udgør en alvorlig 
snigende risiko, idet man kan indånde farlige koncentrati oner 
uden at føle sig synderlig generet. Først eft er nogle ti mer føl-
ger kvælningssymptomerne på grund af ødelagt lungevæv (øde-
mer).

I ti lfælde af brand i en bygning med oplagret NPK-gødning skal 
brandvæsenet straks orienteres om kvantum og placering. Røg-
dykkerudstyr er påkrævet. Masser af vand er eneste eff ekti ve 
middel (skum, kulsyre, damp eller forsøg på at dække med sand 
eller gødning er nytt eløst).

Forebyggende foranstaltninger:

• Gødning må ikke oplagres i nærheden af større mængder 
brændbare stoff er.

• Oplagring bør ikke ske hvor der kan være risiko for væsent-
lig varmepåvirkning, f.eks. i nærheden af gasfyret korntør-
ringsanlæg, elektriske motorer, kabler o.l.

• Tobaksrygning må ikke fi nde sted.

Rørskærmen skal sikres mod at rotere sammen med akslen, 
f.eks. ved hjælp af holdekæder med karabinhager som fastgøres 
ti l de faste skærme.

Hvis kraft overføringsakslen har frikti onskobling og friløb skal 
disse alti d monteres på maskinsiden.

Man skal alti d holde akslens paler og teleskoprør på den ti lkob-
lede maskine rene og velsmurte, da det lett er monteringen. Der 
skal være et ophæng ti l støtt e for kraft overføringsakslen, når 
den frakobles traktoren.

Nye kraft overføringsaksler skal være CE-mærkede.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Arbejdsmiljø	ved	reparati	on	og	vedligeholdelse	
af	maskiner

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Lovpligti	ge	eft	ersyn	af	landbrugsmaskiner	og	
udstyr

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Arbejdsmiljø	i	værksteder.
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Kørsel	på	off	entlige	områder
Når der køres med motorredskaber på off entlige områder, dvs. 
veje, sti er, skovveje mv. er der forskellige forskrift er, der skal 
overholdes med hensyn ti l motorredskabers indretning m.m.

Hvor færdselsloven gælder, kræves kørekort.

Til en-akslede motorredskaber f.eks. motorplæneklippere og 
fejemaskiner der føres af gående kræves ikke kørekort, men 
man skal være mindst 16 år.

For almindelige to akslede motorredskaber sti lles krav om føl-
gende:

• Et styreapparat, som gør, at der kan styres let, sikkert og 
hurti gt

• Drift s- og parkeringsbremser, der virker på mindst én aksel 
og som bremser motorredskabet på en sikker, hurti g og 
virksom måde

• Lyddæmper i udstødningssystemet samt horn med kon-
stant tone

• Bakgear

• Luft gummiringe eller anden elasti sk hjulbeklædning.

Hvis opbygningen af motorredskabet ikke ti llader direkte udsyn 
bagud, skal der være spejle, der giver føreren det fornødne 
udsyn.

Motorredskabet skal være forsynet med to fremadrett ede hvide 
eller gullige nærlyslygter, der ikke blænder og som oplyser vejen 
mindst 30 meter foran køretøjet.

Motorredskabet skal også have to fremadrett ede hvide posi-
ti onslygter og to bagudrett ede røde baglygter, som kan ses på 
300 meters afstand uden at blænde.

Hvis førerens armsignaler ikke tydeligt kan ses, skal der være 
gule retningsblink i hver side samt to bagudrett ede røde stop-
lygter.

Tilstedeværelsen af handelsgødning udgør under normale for-
hold ikke nogen fare.

• Miljøministeriets	bekendtgørelse	af	lov	nr.	115	af	26.	januar	2017	
om	kemikalier	(Kemikalieloven).

• At-vejledning	C.0.12	om	leverandørbrugsanvisning	
(sikkerhedsdatablad)	og	teknisk	datablad	for	stoff	er	og	materialer.

• At-vejledning	C.1.3	om	arbejde	med	stoff	er	og	materialer.

• At-vejledning	D.5.4	om	åndedrætsværn.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Vejledning	om	personlige	værnemidler,	
Indendørs,	væksthuse	og	lignende.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Vejledning	om	personlige	værnemidler,	
Udendørs,	traktorer	og	lignende.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Vejledning	om	personlige	værnemidler,	
Udendørs,	særlige	udbringningsmetoder.
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Påhængsvogne må ikke medtage passagerer. Nye motorredska-
ber skal være CE-mærkede. Foruden ovenstående gælder færd-
selsloven alti d.

• At-vejledning	B.1.1.1	om	førerværn	på	traktorer	og	
motorredskaber.

• At-vejledning	B.1.3	om	maskiner	og	maskinanlæg.

• At-anvisning	nr.	2.3.2.1	om	godkendelse	af	afprøvning	af	
førerværn	ti	l	traktorer	og	motorredskaber.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Sikker	kørsel	ved	frontmonterede	redskaber.

De påbudte lygter skal kunne holdes tændt, uanset om moto-
ren er standset.

Motorredskabet skal desuden være forsynet med horn og en 
rød trekant, der er bagudrett et.

Derudover skal motorredskabet være forsynet med et lige antal 
røde refl ekser, der er bagudrett et.

Motorredskaber, der er beregnet ti l at føres af gående, skal 
være indrett et så de automati sk standser, når føreren slipper 
håndtaget (dødmandsgreb).

De skal desuden være forsynet med en fremadrett et hvid eller 
gullig lygte og en bagudrett et rød lygte. Begge lygter skal være 
placeret i køretøjets venstre side og tydeligt kunne ses på mindst 
300 meters afstand uden at blænde.

Påhængsvogn
Påhængsvogn ti l motorredskaber skal være indrett et således, at 
udragende dele ikke frembyder fare for andre trafi kanter.

Påhængsvognen skal være forsynet med koblingsanordning, 
som passer ti l motorredskabets koblingsanordning.

Desuden skal påhængsvognen have et lige antal bagudrett ede 
røde trekantede refl ekser, samt et lige antal hvide fremadret-
tede refl ekser. Siderefl ekser skal være gule.

Den bageste påhængsvogn skal være forsynet med et lige antal 
bagudrett ede røde baglygter, samt et lige antal bagudrett ede 
stoplygter med større lysstyrke end baglygterne. 

Bagpå i hver side af påhængsvognen skal der være en gul blink-
lygte.

Påhængsvogn ti l motorredskab må kun benytt es ti l transport af 
arbejdsredskaber, som er knytt et ti l motorredskabets funkti on. 
Dett e gælder dog ikke, hvis motorredskabet føres af gående.
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Hyppig gentagelse af løft  er også en forværrende faktor.

Risikoen for sundhedsskade ved udførelse af et bestemt løft  
er større hos personer, der ikke har samme styrke som yngre 
mænd, fx ældre eller syge. Vægtgrænserne er lavere for unge 
under 18 år. Se herom i afsnitt et om Unges arbejde. Tunge eller 
hyppige løft  under knæhøjde og over skulderhøjde bør undgås 
ved fra starten at anbringe emner, der skal løft es, i en hensigts-
mæssig højde.

Tunge byrder, der ikke kan håndteres med tekniske hjælpe-
midler, bør løft es af fl ere personer. Når fl ere personer sammen 
håndterer en byrde, må den enkelte ikke belastes med mere 
end 2/3 af vægtgrænsen for et enkeltmandsløft , hvilket under 
opti male forhold udgør max. 33 kg. Problemer med koordina-
ti on og svigt i samarbejdet øger risikoen for uventede belast-
ninger.

Ved arbejde, hvor der udføres mange løft  pr. arbejdsdag, skal 
den samlede vægt tages i betragtning i vurderingen af, om 
arbejdet kan være sundhedsskadeligt.

Arbejdsti lsynet har opsti llet nogle vejledende retningslinjer for 
hvor stor den samlede løft emængde må være når der tages 
udgangspunkt i voksne og raske mennesker, der er velinstrue-
rede og trænede og når der løft es i god arbejdssti lling mellem 
midtlår og albuehøjde:

• ca. 10 tons pr. dag for løft  tæt ved kroppen 

• ca. 6 tons pr. dag for løft  i underarmsafstand 

• ca. 3 tons pr. dag for løft  i 3/4 arms afstand.

Hvis byrden skal bæres under gang, nedsætt es grænsen for 
maksimalt vægt i gult område således: 

• tæt ved kroppen fra 50 ti l ca. 20 kg 

• underarms afstand fra 30 ti l ca. 12 kg

• 3/4 arms afstand fra 15 ti l ca. 6 kg. 

Manuel håndtering
Ved manuel håndtering forstås løft , bæring, skub, træk og lig-
nende. For at begrænse det manuelle løft earbejde mest muligt, 
skal der anvendes tekniske hjælpemidler, hvor dett e er muligt.

Overbelastning forebygges ved hensigtsmæssig planlægning 
af arbejdsproces og indretning af arbejdssted, ved at anvende 
egnede tekniske hjælpemidler, ved at anvende god løft e- og 
bæreteknik og ved at begrænse byrdernes vægt og antal, når 
manuel håndtering ikke kan undgås.

Risikoen	for	belastningsskader	mindskes	ved	
anvendelse	af	rigti	g	løft	e-	og	bæreteknik:
• Gå tæt ti l byrden.

• Stå med front mod byrden i bredstående sti lling. Vurderer 
byrdens vægt og tyngdepunktets placering. Sørg for et godt 
greb i byrden.

• Bøj i knæ- og hoft eled og hold ryggen afb alanceret ved at 
spænde ryg- og bugmuskler.

• Løft  byrden roligt ved at strække knæ- og hoft eled. Hold 
byrden ind ti l kroppen med let bøjede albuer.

• Løft  og bær byrden symmetrisk, dvs. midt foran kroppen 
eller fordelt ligeligt i begge hænder.

• Vrid ikke ryggen i belastet sti lling. Flyt i stedet fødderne.

Ved frasætning af byrden bruges de samme bevægelser i 
omvendt rækkefølge.

Risikoen for at løft et medfører sundhedsskade er større, når der 
forekommer forværrende faktorer. Underlaget kan være ujævnt 
og vanskeligt at stå fast på. Kombinati onen af foroverbøjet, vre-
det ryg sammen med andre forværrede faktorer er specielt risi-
kabel. Ved øget risiko for uventede belastninger bør byrdens 
vægt ikke være stor.
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Løft  under opti male forhold, det vil bl.a. sige tæt på kroppen, 
forekommer sjældent i praksis og vil normalt forudsætt e brug af 
hjælpemidler f.eks. i form af bæreseler.

• At-vejledning	D.3.1	om	løft	,	træk	og	skub.

• At-vejledning	D.3.2	om	ensidigt	belastende	arbejde	og	ensidigt	
gentaget	arbejde.

• At-vejledning	D.3.4	om	arbejdsrelateret	muskel-	og	skeletbesvær.

• BFA	Handel,	Løft	eteknik	–	www.hvordandubedst.dk

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Tunge	løft		i	jordbruget.

Ved bæring af byrder bør transporten højst være 20 m på plant 
underlag. Et almindeligt trappetrin på transportvejen sidesti lles 
med en bæreafstand på ca. 1 m. Bæring på ujævnt vådt og fed-
tet underlag er særlig risikabelt.

Desuden er der forværrende omstændigheder som f.eks. for-
overbøjning, vrid og dårligt håndgreb m. v. Dett e kan undgås 
hvis der er mulighed for at anvende tekniske hjælpemidler ti l at 
løft e og bære.

Den enkelte medarbejders manuelle håndtering bør maksimalt 
udgøre 1/3 af arbejdsdagen.

Tæt ved krop Underarmsafstand 3/4 armsafstand
	 	 ca.	30	cm	 ca.	45	cm

50 kg

30 kg

15 kg
11 kg

7 kg
3 kg
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Ved fælde-, skovnings- og beskæringsarbejde med motor-kæde-
sav skal der alti d anvendes følgende værnemidler: 

• Hjelm

• Høreværn, der kan nedsætt e støjen ti l under 80 dB(A) 

• Øjenværn

• Fodværn skal være støvler eller støvlett er med skridsikre 
såler, skærehæmmende indlæg mod gennemsavning og 
tånæse, der beskytt er mod tunge emner, som falder ned 
over foden.

• Benværn, er sikkerhedsbukser med fastsyet skærehæm-
mende indlæg.

• Den ansatt e skal alti d have en trykforbinding på sig.

De ansatt e er forpligtet ti l at bruge de udleverede personlige 
værnemidler.

Når man arbejder med en motorkædesav, må ingen anden per-
son opholde sig inden for det område, hvor der er fare for at 
blive ramt af saven eller af det, der saves i.

Motorkædesave må ikke anvendes ti l savning over skulder-
højde, med mindre der anvendes en særlig konstrueret langs-
kaft et sav (stangsav).

Der må ikke arbejdes med motorkædesav fra sti ger, med min-
dre sti gen er fastgjort og har arbejdsplatf orm, der opfylder kra-
vene herti l. Der må aldrig arbejdes med motorsav fra alminde-
lige sti ger.

Motorkædesaven skal under arbejdet holdes med to hænder. 
Ved transport skal der være en skede over sværdet.

Specielle énhåndsmotorsave ti l træbeskæring må kun anvendes 
ved beskæring ved klatring, og kun af personer med uddannelse 
i topkapning. Motorsave skal have så lavt støjniveau som muligt. 
Støjniveauet for typegodkendte motorsave må ikke oversti ge: 
103 dB(A) ved fuld belastning og 105 dB(A) ved fuld gas ubela-
stet.

Motorkædesave
Arbejde med motorkædesave skal ti lrett elægges og udføres sik-
kerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig.

Motorkædesave skal have en kædebremse. Kædebremsen skal 
kunne udløses ved et let tryk fremad på parerbøjlen. Savkæden 
skal standse øjeblikkelig, når man har trykket på parerbøjlen. 
Kædebremsen på nyere save kan også udløses automati sk. Et 
ryk opad i sværdspidsen skal udløse kædebremsen.

Inden man bruger saven, er det vigti gt, at savens bremse er ren-
gjort, at kæden er eft erset og fi let, og at kædebremsens funk-
ti on er kontrolleret.

Alle motorkædesave skal være sikret mod, at kæden (motoren) 
igangsætt es uti lsigtet. Sikringen kan være, at man skal påvirke 
to uafh ængige knapper, for at kæden kan sætt es i gang.

For at kunne arbejde sikkert med motorkædesav skal man 
kende ti l savens sikkerhedsmæssige funkti on og ti l de særlige 
ulykkes- og sundhedsfarer, der er ved brug af saven.

En ansat må først arbejde alene med motorkædesav eft er at 
have lært en sikker arbejdsteknik, der forebygger ulykkesfa-
rerne.

Det er arbejdsgiverens opgave at sørge for, at den ansatt e får 
en grundig instrukti on, og at oplæringen gives af en person, der 
har et godt fagligt kendskab ti l arbejde med og sikkerhed ved 
motorkædesave.

Brugsanvisningen skal give nærmere oplysninger om, hvordan 
man vedligeholder og kontrollerer motorkædesaven. Brugsan-
visningen indeholder oplysninger om vibrati oner i håndtagene 
og om støj fra saven.

Brugsanvisningen skal være på dansk og være ti l rådighed for 
de ansatt e.
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Netmaskiner
Netmaskiner, som anvendes ti l indpakning af juletræer skal 
overholde kravene om sikker indretning af maskiner.

For netmaskiner skal følgende forhold være i orden: 

• Maskinen skal være sikret mod at personen kan fanges af 
indtrækskrogen ved hjælp af f.eks. afskærmning eller stop-
lineal.

• Kædetræk eller lignende skal være afskærmet mod klem-
ningsfare.

• Betjeningsgrebet skal være sikret mod uti lsigtet akti vering 
(dødemandsgreb).

• Betjeningsgrebet skal gå i neutral sti lling når det slippes.

Den medfølgende brugsanvisning på dansk skal beskrive maski-
nens sikkerhedsmæssige korrekte betjening og vedligeholdelse.

Nye netmaskiner skal være CE-mærkede.

• At-vejledning	B.1.3	om	maskiner	og	maskinanlæg.

Godt dæmpede save har et vibrati onsniveau under 4,5 m/s2. 
Den anbefalede grænse for vibrati onsbelastning ligger på 2,5 
m/s2.

Handsker bør alti d anvendes for at beskytt e mod vibrati onspå-
virkninger og kulde, hvorved risikoen for hvide fi ngre nedsæt-
tes. Men man skal være opmærksom på, at vibrati onsisolerende 
handsker har begrænset virkning på vibrati onerne, og at de ikke 
virker ved frekvenser under ca. 100 Hz.

Motorsaven skal af hensyn ti l sikkerheden alti d være godt ved-
ligeholdt.

Motorkædesave skal være CE-mærkede.

Unge under 18 år må ikke arbejde med motorkædesav, med 
mindre det er som et led i en erhvervsfaglig grunduddannelse.

• At-vejledning	B.5.1.1	om	arbejde	med	motorkædesave.

• At-vejledning	D.2.8	om	fældnings-	og	skovningsarbejde.

• At-vejledning	D.3.4	om	arbejdsrelateret	muskel-	og	skeletbesvær.

• At-vejledning	D.5.2	om	høreværn.

• At-vejledning	D.5.7	om	beskytt	elseshjelme.

• At-vejledning	D.5.8	om	øjenværn.

• At-vejledning	D.6.1	om	støj.

• At-vejledning	D.6.2	om	hånd-arm	vibrati	oner.

• At-vejledning	D.6.4	om	støjkrav	ti	l	maskiner	ti	l	brug	i	det	fri.



SIDE 104  I  SIKKERHEDSHÅNDBOG FOR SKOVBRUGET SIKKERHEDSHÅNDBOG FOR SKOVBRUGET  I  SIDE 105

Arbejdsgiveren skal sørge for, at personlige værnemidler er 
rene, tørre og desinfi cerede, inden de tages i brug.

Personlige værnemidler skal anvendes i overensstemmelse 
med brugsanvisningen, som skal udformes på dansk, medmin-
dre sikkerhedshensyn ved anvendelsen ti lsiger et andet sprog.

Personlige værnemidler er beregnet ti l personlig brug og må 
kun anvendes ti l de angivne formål.

De ansatt e skal have instrukti on i brugen af personlige vær-
nemidler samt oplysning om de risici, der er forbundet med at 
undlade at benytt e dem.

De ansatt e skal bruge de udleverede personlige værnemidler 
straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele 
dets udstrækning.

De ansatt e skal medvirke ti l, at udstyret virker eft er hensigten, 
herunder meddele eventuelle fejl og mangler ti l arbejdsgive-
ren.

Alle personlige værnemidler skal være CE-mærkede, og det skal 
fremgå hvilke specifi kke farer de beskytt er imod og ti l hvilket 
niveau, hvordan de skal vedligeholdes og opbevares samt deres 
holdbarhed og kassati on.

• At-vejledning	B.5.1.1	om	brugen	af	motorkædesave.

• At-vejledning	D.5.1	om	trykluft		ti	l	åndedrætsværn.

• At-vejledning	D.5.2	om	høreværn.

• At-vejledning	D.5.3	om	advarselsklæder.

• At-vejledning	D.5.4	om	åndedrætsværn.

• At-vejledning	D.5.6	om	værnefodtøj.

• At-vejledning	D.5.7	om	beskytt	elseshjelme.

• At-vejledning	D.5.8	om	øjenværn.

Personlige værnemidler
Ved personlige værnemidler forstås alt udstyr, herunder 
beklædning, der er bestemt ti l at skulle beskytt e de ansatt e mod 
én eller fl ere risici, som kan true vedkommendes sikkerhed eller 
sundhed under arbejdet.

Personlige værnemidler kan være arbejdsbeklædning, hand-
sker, hjelme, høreværn, sikkerhedsfodtøj, øjenværn og ånde-
drætsværn. Se de enkelte afsnit.

Brug	af	personlige	værnemidler
Hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, ti lrett e-
lægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt for-
svarligt, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, hvis der 
anvendes personlige værnemidler.

Arbejdsgiveren skal sørge for:

• at personlige værnemidler bliver benytt et straks ved det 
pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets 
udstrækning

• at de yder den ti lsigtede beskytt else og ikke medfører unø-
dige gener

• at de passer ti l brugeren, om nødvendigt eft er ti lpasning

• at de er egnede ti l brug under de eksisterende forhold på 
arbejdsstedet

• at de vælges under hensyn ti l de ergonomiske forhold og 
den ansatt es helbred.

Såfremt det på grund af fl ere risici er påkrævet samti dig at bære 
fl ere personlige værnemidler, skal disse kunne kombineres, 
uden at de mister deres virkning i forhold ti l hver enkel risiko.

Arbejdsgiveren skal forsyne de ansatt e med egnede personlige 
værnemidler samt afh olde udgift erne ti l anskaff else, vedlige-
holdelse og renholdelse af personlige værnemidler og har ejen-
domsrett en herti l.
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Plantemaskiner
Med plantemaskiner skal der følge en brugsanvisning på dansk 
der fortæller om brug, betjening og vedligeholdelse.

Derudover gælder de generelle regler om indretning og anven-
delse af tekniske hjælpemidler.

En af de vigtigste ting ved indkøb/indretning af plantemaskiner 
er at siddepladsen er ergonomisk rigtig indrettet.

Maskinerne skal vibrere så lidt som muligt, så man ikke udsæt-
tes for skadelige vibrationer. Se afsnittet om vibrationer.

Hvis maskinen støjer mere end 80 dB (A) skal der udleveres 
og anvendes høreværn. Ved indkøb af nye maskiner bør man 
anskaffe de mest støj- og vibrationssvage på markedet.

Hvis maskiner kører på offentlige veje, gælder færdselsloven, 
også med hensyn til lygter, spejle m.m.

Ved kørsel med plantemaskiner gælder reglerne for unges 
arbejde, dvs. man skal have mindst traktorkørekort for at køre 
med maskinerne.

Nye maskiner skal være CE-mærkede.

Se desuden afsnittet om Ensidigt gentaget arbejde.

• At-vejledning	B.1.3	om	maskiner	og	maskinanlæg.

• At-vejledning	D.3.4	om	arbejdsrelateret	muskel-	og	skeletbesvær.

• At-vejledning	D.5.2	om	høreværn.

• At-vejledning	D.6.1	om	støj.

• At-vejledning	D.6.2	om	hånd-arm	vibrationer.

• Transportministeriets	bekendtgørelse	nr.	154	af	20.	april	1977	om	
køretøjers	indretning	og	udstyr	m.m.	med	senere	ændringer.

Plantebor
Mekanisk drevne håndholdte plantebor kan vibrere og støje 
meget. Hvis boret støjer mere end 80 dB(A), skal de ansatte 
have udleveret samt anvende høreværn.

Støj- og vibrationsniveauet skal fremgå af leverandørens brugs-
anvisning.

Grænseværdien for den daglige vibrationseksponering i en refe-
renceperiode på otte timer fastsættes til 5 m/s2. Denne værdi 
må ikke overskrides. Aktionsværdien for den daglige ekspone-
ring i en referenceperiode på otte timer fastsættes til 2,5 m/s2. 
Det betyder at man skal træffe foranstaltninger ved belastning 
på 2,5 m/s2 og derover.

Plantebor skal være forsynet med holdegreb, så boret stand-
ser når grebet slippes (dødmandsknap). Der bør altid anvendes 
handsker ved arbejdet med vibrerende maskiner.

Arbejde med større plantebor skal kun udføres af 2 personer. 
Nye plantebor skal være CE-mærkede.

Der gælder særlige regler for unge under 18 år. Se afsnittet om 
Unges arbejde.

• At-vejledning	B.1.3	om	maskiner	og	maskinanlæg.

• At-vejledning	D.3.4	om	arbejdsrelateret	muskel-	og	skeletbesvær.

• At-vejledning	D.5.2	om	høreværn.

• At-vejledning	D.6.1	om	støj.

• At-vejledning	D.6.2	om	hånd-arm	vibrationer.
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Rengørings- og 
desinfektionsmidler
Rengørings- og desinfektionsmidler, der er forsynet med et 
farepiktogram eller sætning om at sikkerhedsblade kan rekvi-
reres, er farlige kemikalier. Reglerne om farlige stoffer og mate-
rialer gælder derfor, dvs. at arbejdsgiveren skal sørge for, at 
arbejdsprocesser og metoder effektivt sikrer de ansatte mod 
unødige påvirkninger fra stoffer og materialer. Se afsnittet om 
Kemisk APV.

CLP-klassificering,	mærkning	og	emballering
Rengørings- og desinfektionsmidler skal opbevares utilgænge-
ligt for børn.

Rengørings- og desinfektionsmidler der ikke er mærket som far-
lige, kan være sundhedsskadelige. Se afsnittet om Kemiske stof-
fer og materialer.

De fleste rengørings- og desinfektionsmidler indeholder organi-
ske opløsningsmidler, som er sundhedsfarlige at indånde eller 
at få på huden. Der skal derfor altid anvendes handsker, som er 
modstandsdygtige overfor det anvendte middel.

Ved køb af handsker er det vigtigt at oplyse om, hvilke produkter 
handskerne skal beskytte imod.

Det kan være nødvendigt at anvende andre personlige vær-
nemidler end handsker, f.eks. forklæde, beskyttelsesbriller eller 
egnet åndedrætsværn.

På arbejdspladsen skal der udarbejdes en kemisk risikovurde-
ring (som er en del af den almindelige APV) for de farlige rengø-
rings- og desinfektionsmidler. Risikovurderingen skal foretages 
inden midlerne tages i brug. 

Det er en god idé at gøre det for alle midler, der anvendes.

Der skal forefindes sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvis-
ning)

Planteoptagere
Med planteoptageren skal der følge en brugsanvisning på dansk 
der fortæller om brug, betjening og vedligeholdelse.

Derudover gælder de generelle regler om indretning og anven-
delse af tekniske hjælpemidler.

En af de vigtigste ting ved indkøb/indretning af planteoptageren 
er at siddepladsen er ergonomisk rigtig indrettet.

Maskinerne skal vibrere så lidt som muligt, så man ikke udsæt-
tes for skadelige vibrationer. Se afsnittet om vibrationer.

Hvis maskinen støjer mere end 80 dB (A) skal der udleveres 
og anvendes høreværn. Ved indkøb af nye maskiner bør man 
anskaffe de mest støj- og vibrationssvage på markedet.

Hvis maskiner kører på offentlige veje gælder færdselsloven, 
også med hensyn til lygter, spejle m.m.

Ved kørsel med planteoptageren gælder reglerne for unges 
arbejde, dvs. man skal have mindst traktorkørekort for at køre 
med maskinerne.

Nye maskiner skal være CE-mærkede.

• At-vejledning	B.1.3	om	maskiner	og	maskinanlæg.

• At-vejledning	D.3.4	om	arbejdsrelateret	muskel-	og	skeletbesvær.

• At-vejledning	D.5.2	om	høreværn.

• At-vejledning	D.6.1	om	støj.

• At-vejledning	D.6.2	om	hånd-arm	vibrationer.
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Sikkerhedsfodtøj (værnefodtøj)
Sikkerhedsfodtøj eller værnefodtøj er et personligt værnemid-
del, som udleveres af arbejdsgiveren og er dennes ejendom. 
Værnefodtøj skal bruges, hvis arbejdet ikke kan ti lrett elægges 
og udføres forsvarligt ved brug af almindeligt, hensigtsmæssigt 
fodtøj.

Værnefodtøj kan være sko, træsko, sandaler, støvler, gummi-
støvler eller støvlett er med en eller fl ere værneegenskaber.

Det er arbejdsgiverens pligt at udlevere egnet sikkerhedsfodtøj.

Sikkerhedsfodtøj med beskytt elseståhætt e skal bruges, hvor 
der er risiko for klemning, eller hvor der er risiko for fodskade 
fra faldende genstande, f.eks. hvor der håndteres eller arbej-
des med tunge og uhåndterlige genstande, hvilket vil sige gen-
stande over 16 – 20 kg.

Ved valg af sikkerhedsfodtøj eller værnefodtøj, skal der tages 
hensyn ti l, at fodtøjet har de rett e værneegenskaber. Fodtø-
jet skal desuden være ti lpasset den enkelte bruger og dennes 
behov.

Værnefodtøj med tåbeskytt else og skærehæmmende indlæg 
skal f.eks. anvendes ved arbejde med motorsav.

Værnefodtøj med værnesål bruges, hvor der er risiko for at 
træde spidse eller skarpe emner op i foden gennem sålen.

Værnefodtøj med skridsikre såler bruges, hvor man er udsat for 
skridfare. Faren for at skride er bestemt både af underlagets 
overfl ade og af fodtøjets såler.

Kemikaliebestandigt værnefodtøj bruges, hvor der er risiko for 
at træde i kemikalier, fx olier, syrer eller baser.

Sikkerhedsstøvler af gummi bør kasseres, når de bliver hårde 
eft er nogle års brug, da det hårde gummi giver ringere beskyt-
telse mod gennemsavning.

Sikkerhedsfodtøj skal være CE-mærkede.

for farlige blandinger. Mange leverandører udarbejder sikker-
hedsdatablade for alle deres produkter.

• Miljøministeriets	bekendtgørelse	nr.	115	af	26.	januar	2017	
om	kemiske	stoff	er	og	produkter	med	senere	ændringer	
(Kemikalieloven).

• At-vejledning	C.0.1	om	grænseværdier	for	stoff	er	og	materialer.

• At-vejledning	C.1.3	om	arbejde	med	stoff	er	og	materialer.

• CLP-forordningen	(EF)	nr.	1272/2008	om	klassifi	cering,	mærkning	
og	emballering	af	stoff	er	og	blandinger.

• APVnet,	www.baujordti	lbord.dk/apvnet.
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Skovfl	åt
Skovfl åten er en mide i familie med edderkopperne, ikke et 
insekt eller en tæge.

Skovfl åten kan sprede sygdomme ti l mennesker.

Skovfl åter sidder som regel i skyggefuld vegetati on – skove og 
våde enge – et lille stykke over jorden, f.eks. i knæhøjt græs. 
Derfor er skovarbejdere, og andre der arbejder lignende steder, 
særligt udsatt e.

Flåterne fi ndes især fra maj ti l oktober, med højsæson for at 
blive smitt et fra juli ti l september.

Hvordan	undgår	man	fl	åter?
Hvis man vil undgå at blive bidt af fl åter, er lange bukser, gum-
mistøvler og langærmede bluser det bedste forsvar. Smøg evt. 
bukserne ned i strømperne.

Hvis man er blevet bidt af en fl åt, behøver man ikke være smitt et 
med en sygdom. Men skovfl åter kan være smitt et med mikroor-
ganismer, der kan overføres ti l mennesker ved fl åtbid og forår-
sage sygdom.

De	tre	vigti	gste	sygdomme:
Borreliose er den bedst kendte sygdom. Den kaldes også Lymes 
sygdom og den forårsages af en bakterie (borrelia), som fi ndes i 
spytt et hos nogle fl åter og kan føre ti l infekti on hos mennesker 
og dyr.

Er man smitt et med Borrelia, er første tegn på sygdommen oft e 
et ringformet rødt udslet i huden omkring bidstedet. Har man 
et udslet eft er fl åtbid der vokser i omfang, og er større en 4 cm 
i diameter, bør man kontakte sin læge.

Man kan godt være smitt et med Borrelia uden at få udslet. 
Andre symptomer, er bl.a. smerter i hoved og skulderåg, muskel- 
og ledsmerter, samt let feber og træthed. Omkring 10-15 % af 

• At-vejledning	B.5.1.1	om	arbejde	med	motorkædesave.

• At-vejledning	D.3.1	om	løft	,	træk	og	skub.

• At-vejledning	D.5.6	om	værnefodtøj.
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Sådan fj erner man mest enkelt skovfl åter:

• Brug neglene, en fi nspidset pincet eller en speciel fl ått ang 
(fås på apoteket) ti l at gribe fat om fl åten.

• Anbring neglene/pincett en så tæt ved huden som muligt. 
Tag fat i fl åten og drej langsomt pincett en rundt et antal 
gange indti l fl åten slipper taget. Hvis munddelen bliver sid-
dende, fj ernes de i næste omgang. Kan man ikke få mund-
delen ud, gør det ikke så meget, men det kan dog give risiko 
for kløe og infekti on. Det er vigti gt at få fj ernet selve fl åten, 
så eventuelle bakterier forhindres i at vandre over i bids-
året.

• Vask bidstedet med vand og sæbe.

Glem alt om gamle husråd som at smøre fl åten ind i fedt, tand-
pasta eller sprit for at få fl åten ti l at slippe.

Lægen har pligt ti l at anmelde fl åtbid ti l Arbejdsti lsynet og 
Arbejdsskadestyrelsen.

• At-vejledning	C.0.15	om	arbejdsrelaterede	smitt	erisici	ved	
hepati	ti	s,	meningiti	s,	polio,	tetanus	og	Tickborne	Encephaliti	s	TBE.

• Naturstyrelsen,	www.naturstyrelsen.dk.

• Statens	Serum	Insti	tut,	www.ssi.dk.

de personer som får borreliose, får gener fra centralnervesyste-
met, såkaldt neuroborreliose. Som led i dett e kan ses lammel-
ser af blandt andet ansigtsnerver. Disse gener kan komme uger 
ti l måneder eft er fl åtbid. Borreliose og neuroborreliose kan 
behandles med anti bioti ka. Behandling af neuroborreliose kræ-
ver som regel indlæggelse.

Der er god grund ti l at oplyse lægen om eventuelle fl åtbid, selv 
om symptomerne måske ikke umiddelbart kan knytt es ti l fl åt-
bid.

Ehrlichiose er forårsaget af en bakterie, som giver infl uenzalig-
nende symptomer. Symptomerne opstår som regel omtrent en 
uge eft er fl åtbid, og viser sig med feber, som regel over 38° C, og 
udtalt træthed, samt muskel- og ledsymptomer. Infekti onen kan 
behandles eff ekti vt med anti bioti ka.

TBE (Tick Borne Encephaliti s) forårsages af en virus. I Danmark 
er TBE ikke længere begrænset ti l Bornholm, men er også påvist 
i fl åter i Nordsjælland (Tokkekøb Hegn).

TBE kan smitt e omgående ved biddet, og kan ramme både unge 
og ældre mennesker. En tredjedel af dem, der bliver smitt et 
med TBE virus, får ingen symptomer, en tredjedel får infl uen-
za-lignende symptomer, hvoreft er generne går over. Hos den 
sidste tredjedel ses påvirkning af centralnervesystemet, der kan 
give symptomer som f.eks. lammelser og talebesvær, og som i 
svære og sjældne ti lfælde kan være dødelig.

TBE kan ikke behandles med anti bioti ka, men kan forebygges 
ved vaccinati on. Hvis man færdes jævnligt i skov og krat eller ti l-
bringer længere ti d (uger) i områder hvor der forekommer TBE, 
anbefaler Statens Serum Insti tut at man vaccineres.

Fjern	fl	åter!
Skovarbejdere bør hver dag undersøge om de er angrebet af 
skovfl åt og straks fj erne dem. Risikoen for smitt e er størst, hvis 
fl åten har siddet på kroppen i mere end 24 ti mer, med undta-
gelse af TBE, hvor smitt en overføres ved biddet.
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For at varetage sikkerheden er det nødvendigt at have retnings-
ningslinier for: 

• personlige værnemidler

• montering og afmontering af spil 

• transport, opsti lling og drift  

• kontrol og vedligeholdelse 

• samarbejde.

Følgende personlige værnemidler skal være ti lgængelige og 
bruges; hjelm, høreværn, arbejdshandsker og sikkerhedsfodtøj 
(fodværn).

Under transport skal udstyret være forsvarligt sikret. Ved opsti l-
ling skal det sikres at spillet står stabilt og at maskinføreren har 
en sikker arbejdsplads.

Ved samarbejde skal der aft ales procedure og disse skal følges, 
f.eks. om der anvendes arm-, lyd- eller radiosignaler.

Vedligeholdelse skal foretages når spillet står sti lle. Der er krav 
om årligt eft ersyn af skovspil og wirer. Nye skovspil skal være 
CE-mærkede.

• At-meddelelse	nr.	2.02.4	om	ståltove	(wirer).

• At-meddelelse	nr.	2.02.5	om	tovlåse	ti	l	ståltove.

• At-meddelelse	nr.	2.02.6	om	fi	bertove	(tovværk).

• At-meddelelse	nr.	2.02.7	om	rulle-	og	bladkæder.

• At-meddelelse	nr.	2.02.8	om	lænkekæder.

• At-meddelelse	nr.	2.02.10	om	anhugningsgrej.

• At-meddelelse	nr.	2.02.11	om	anvendelse	af	hejse-,	løft	e-	og	
transport-	redskaber.

Skovspil og wirer
Ved arbejde med skovspil og wirer er det vigti g at undersøge 
faremomenterne inden arbejdet påbegyndes, og dereft er udfø-
rer arbejdet således at faren bliver minimeret.

Hvor wiren løber på tromler og over lederuller skal der være 
afskærmet, da der er fare for at blive trukket ind i spillet.

Risikoen ved arbejde med wirer er også, at den knækker pga. 
slid eller at wireren er for tynd i forhold ti l emnet der skal fl ytt es.

Personen skal sikres mod at blive ramt af wiren ved at stå ved 
siden af spillet, bag et gitt erhegn eller sidde inde i førerhuset 
bag et gitt ernet eller sikkerhedsglas. Betjeningen af spillet skal 
kun kunne foretages fra de sikre arbejdspladser.

Ved arbejde med fj ernstyret spil skal man gå skråt bag emnet 
i kørselsretningen, da man derved ikke udsætt es for fare ved 
knæk af wirer, og i kuperet terræn ikke risikere at emnet ruller 
hen over wirerføreren.

Wireren ti l skovspil skal være af en type med en død kerne en 
såkaldt »død wirer«. Wiren skal have en styrke der passer ti l 
spillets trækkraft .

For at undgå wirelus i hånden skal der arbejdes med tykke hand-
sker. Wireren skal afk ortes ved slid, så wirelusene fj ernes.

Ved brug af radiostyring eller anden fj ernstyring skal spillet 
automati sk stoppe når signalet bliver borte. Betjening skal ske 
fra førerhus eller minimum 5 meter ti l siden for spillet.

Spillet skal være konstrueret således, at drivkraft en ikke kan 
sætt e spillet i gang uti lsigtet.
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Omklædningsrum
• Omklædningsrummet skal der være mindst 1 m2 gulvareal pr. 

person udover de krav der stilles til vaske- og badefaciliteter.  
Hvor der arbejder både mænd og kvinder, skal de enten have 
særskilt omklædnings- og baderum, eller de skal uforstyrret 
kunne benytte de samme rum hver for sig.

• Gang- og arbejdstøj skal kunne opbevares adskilt, enten i to 
skabe eller i lodret opdelt skab.

• Skabene skal være afl åselige og forsynet med hylde.

• Skabene skal være vel venti leret ti l det fri. I forbindelse
med skabene skal der være anbragt en bænk.

• Der skal være mulighed for tørring af arbejdstøj.

Vaske- og badefaciliteter
• Der skal være direkte adgang fra omklædningsrum ti l vaske- 

og badefaciliteter.

• Håndvaske skal være forsynet med varmt og koldt vand.

• Der skal være en håndvask for hver 5 personer.

• Brusebade skal være forsynet med varmt og koldt vand.

• Der må højst være 10 personer pr. brusebad.

• Gulvareal omkring hver håndvask og bruser skal være
mindst 1 m2.

Andre	faciliteter
Ydervæggene, loft er og gulve skal være isoleret. Indvendige 
vægge og gulve skal være let afvaskelige. Rummet skal kunne 
opvarmes ti l mindst 18 grader.

Skurvogne der anvendes af max 4 personer skal funkti onsmæs-
sigt opfylde ovennævnte krav, men kan afvige f.eks. i forhold ti l 
gulvarealets størrelse, loft højde o. lign.

• At-meddelelse	nr.	1.03.1	om	Velfærdsforanstaltninger	ved
skift	ende	arbejdssteder.

Skurvogne
Såfremt velfærdsforanstaltninger i forbindelse med skift ende 
arbejdssteder eller på bygge- og anlægspladser sti lles ti l rådig-
hed i skurvogne, er der forskellige krav ti l skurvognenes stør-
relse og indretning afh ængig af hvor mange personer, der skal 
benytt e den samti dig.

Sti lles skurvognen ti l rådighed for fl ere end 4 personer skal den 
opfylde følgende krav:

Toilett	er
Toilett er skal være vandudskyllende og kunne ti lslutt es kloak. 
Hvis toilett et ikke kræves ti lslutt et kloak, skal det have samme 
hygiejniske standard som toilet med vandudskyl. Der skal ind-
rett es et toiletrum for hver 15 personer.

Spisefaciliteter
• Der skal være mindst 1 m2 gulvareal pr. person +

1 m2 ekstra.

• Der skal være borde og stole.

• Spiserummet skal være særskilt.

• Det skal være muligt at opbevare medbragt mad og drikke
sundhedsmæssigt forsvarligt i køleskab.

• Desuden skal der være mulighed for at varme mad og vand
ti l kaff e og lignende.

• Rummet skal være forsynet med mindst to aft ræksventi ler
og mindst ét vindue skal kunne åbnes og kunne anvendes
som redningsåbning.

• Desuden skal der være solafskærmning, f.eks. gardiner.
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Stiger
Arbejde på stiger må kun være af kortere varighed. Ved arbejde 
skiftevis fra stige og fra fast underlag må stigearbejdet ikke over-
skride 1/3 af den daglige arbejdstid for hver ansat.

Den enkelte periode, hvor der arbejdes fra stige, bør ikke over-
stige 30 minutter. Arbejdet bør herefter afbrydes af andet 
arbejde, som ikke belaster på samme måde.

Den ansatte skal ved arbejde på stiger være iført egnet fodtøj 
med en blød, skridsikker sål. Fodtøjet skal sidde godt fast på 
fødderne.

De ansatte skal have den nødvendige instruktion i korrekt brug 
stiger.

Der må kun befinde sig én person på stigen ad gangen. På wie-
nerstiger må der dog være én person på hver side.

Der må kun anvendes værktøj der er let, let håndterligt og kan 
betjenes med én hånd. Kun lette og lethåndterlige byrder må 
bæres ad normale stiger. Metalstiger må ikke anvendes i nær-
heden af elektriske luftledninger.

Stiger skal opstilles på vandret, fast underlag og hældningen 
skal være ca. 75° i forhold til underlaget.

Ved arbejde på stiger må den ansatte ikke komme nærmere på 
stigens top end stående på det tredjeøverste stigetrin.

Ved arbejde på stiger mere end 5 meter over jorden skal der 
være én fodmand, hvis stigen ikke er forsvarligt fastgjort.

Stiger skal undersøges efter leverandørens anvisninger af sag-
kyndig person mindst én gang årligt og altid efter en reparation 
af betydning for sikkerheden.

Beskadigede og defekte stiger må ikke bruges. Stiger skal repa-
reres efter leverandørens anvisning.

Stigen skal være forsynet med skriftlig brugsanvisning på dansk 
og være tydeligt mærket med oplysninger om leverandøren.

Smiley-ordningen
På Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk kan man følge 
virksomheders røde, gule eller grønne smiley’er. Man kan søge 
på virksomhedens navn eller efter en gruppe af virksomheder.

Der er tre smiley og en kronesmiley på arbejdsmiljøområdet:

• Grøn smiley viser, at virksomheden ikke har noget
udestående med Arbejdstilsynet, som skyldes en
overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne.

• Gul smiley viser, at virksomheden har fået et strakspåbud,
et påbud med frist eller en afgørelse uden påbud.

• Rød smiley viser, at virksomheden har fået et forbud eller et
rådgivningspåbud.

• Kronesmiley viser, at virksomheden har et anerkendt
arbejdsmiljøcertifikat. Virksomheden har altså
gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj
arbejdsmiljøstandard.

Den grønne smiley bliver fjernet fra hjemmesiden, hvis virksom-
heden får påbud om forhold, der udløser en gul eller en rød smi-
ley. Den gule og røde smiley bliver altid vist på hjemmesiden i 
mindst tre måneder og indtil de arbejdsmiljøproblemer, der har 
udløst den, er blevet løst. Man kan ikke klage over en smiley. 
Men man kan klage over den afgørelse, som udløser en gul eller 
en rød smiley, til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Læs mere om de forskellige påbud på Arbejdstilsynets hjemme-
side.

• Få	mere	viden	om	Rød,	Gul,	Grøn	og	Kronesmiley	på 
Arbejdstilsynets	hjemmeside	www.at.dk.
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Stormfald
Ved oparbejdning af fl adefald opdeles arbejdspladsen i en 
stormfaldszone, en oparbejdsningszone og en transportzone. 
Enegang ved skovning af stormfald må ikke fi nde sted.

Stormfaldszone
I stormfaldszonen fortages den vanskelige friskæring af træ-
erne. Det er her, at stormfaldsoparbejdningens særlige proble-
mer er koncentreret. Der skal løses op for de sammenfi ltrede 
træer i den rigti ge rækkefølge, og foretages friskæring på en sik-
ker måde uden at træerne fl ækker. Der bør anvendes maskiner 
ti l afl astning under friskæringen, f.eks. gravemaskine eller skov-
spil.

Ved friskæringsarbejdet er det vigti gt at der ikke lægges ti dspres 
på friskæreren. Herved forebygges ulykker på grund af stress og 
manglende ti d ti l at tænke sig om.

Hvis fremtrækningen foretages med spil og kæder bør ”friskæ-
reren” fritages for koblingsarbejdet, idet det binder ham for 
meget ti l maskinens arbejdsrytme.

Oparbejdningszone
Her afk vistes og afk ortes det fremslæbte træ. Oparbejdningszo-
nen bør ligge så tæt på stormfaldszonen som muligt og løbende 
følge eft er oparbejdningsfronten. Herved begrænses slæbeaf-
stand og dermed den jord, som vil sætt e sig i barken og sløve 
savkæderne. Ved brug af grave- eller skovningsmaskiner er man 
næsten helt ude over dett e problem. På oparbejdningsplad-
sen placeres træet over nogle stykker afk ortet træ i bekvem 
arbejdshøjde.

Transportzone
Ved fremtrækning, som kræver stor træk- og løft ekraft , udføres 
arbejdet med gravemaskiner og gummihjulslæssere.

• At-vejledning	B.3.1.1	om	brug	af	transportable	sti	ger.

• At-meddelelse	nr.	2.03.1	om	lavetsti	ger.
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Støj
Arbejdet skal planlægges, ti lrett elægges og udføres således, at 
risici som følge af støj fj ernes ved, at støjen begrænses ved kil-
den eller sænkes ti l det lavest mulige niveau.

Hvis arbejdsgiveren vurderer, at den ansatt e udsætt es for risici 
som følge af støj, skal arbejdspladsvurderingen indeholde en 
vurdering af støjbelastningen.

Ved valg af foranstaltninger skal følgende ti llægges særlig 
opmærksomhed:

1. Alternati ve arbejdsmetoder

2. Udformning og indretning af arbejdspladser

3. Valg af passende arbejdsudstyr med det lavest mulige 
støjniveau under hensyn ti l arbejdet

4. Støjredukti on ved arbejdsti lrett elæggelse:

 a) begrænsning af eksponeringens varighed og omfang,

 b) passende arbejdsti der med ti lstrækkelige pauser

5. Passende informati on om og instrukti on i korrekt 
anvendelse af arbejdsudstyret

6. Planer for vedligeholdelse af arbejdsudstyr, arbejdspladser 
og arbejdssteder.

Unødig støjbelastning skal undgås, også hvis belastningen er 
under støjgrænsen. Støjniveauet under arbejdet skal derfor hol-
des så lavt, som det er rimeligt under hensyntagen ti l den tek-
niske udvikling.

Hvis støjbelastningen er over 80 dB(A) eller i øvrigt skadelig eller 
stærkt generende, skal der sti lles høreværn ti l rådighed og disse 
skal benytt es.

Ingen person må udsætt es for en støjbelastning over 85 dB(A) 
eller spidsværdier af impulser over 137 dB(C) under arbejdet.

• At-vejledningen	D.2.8	om	fældnings-	og	skovningsarbejde.
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Støv
Støvende arbejde skal ti lrett elægges sikkerheds- og sundheds-
mæssigt fuldt forsvarligt. Man skal så vidt muligt undgå at frem-
kalde støv i arbejdsprocessen. Hvis det ikke kan undgås, skal stø-
vet fj ernes ved kilden, f.eks. ved procesventi lati on, afsugning fra 
maskiner og skæring med vand. Hvis støvet ikke kan fj ernes ved 
kilden, skal der mindst anvendes fi ltrerende åndedrætsværn.

Støv kan ødelægge lungerne samt medføre allergi og kræft .

Der er fastsat grænseværdier for en række stoff er og materialer, 
f.eks. mineralsk støv, træstøv, organisk støv, støv indeholdende 
kvarts samt for kræft fremkaldende stoff er.

Ved skæring eller anden bearbejdning af beton, tegl, granit o.l. 
vil støvet indeholde kvarts. Ved arbejde hvor støvet er kvarts-
holdigt, skal der anvendes friskluft forsynet åndedrætsværn.

Arbejdsgiveren skal ti l enhver ti d forsøge at fj erne eller mindske 
støvpåvirkningerne mest muligt.

Arbejdsti lsynet kræver typisk foranstaltninger når målinger 
viser, at et stof fi ndes i en koncentrati on på 1/10 af grænsevær-
dien.

• At-vejledning	C.0.1	om	grænseværdier	for	stoff	er	og	materialer.

• At-vejledning	C.0.18	om	udsætt	else	for	bakterier,	svampe	og	
andre	mikroorganismer.

• At-vejledning	C.1.3	om	arbejde	med	stoff	er	og	materialer.

• At-vejledning	C.2.1	om	kræft	risikable	stoff	er	og	materialer.

• At-vejledning	D.5.4	om	åndedrætsværn.

Daglig støjbelastning over 80 dB(A), medfører øget risiko for at 
få høreskade. En sti gning på 3 dB(A) betyder et dobbelt slid på 
hørelsen.

Høreværn skal være korrekt ti lpasset og egnet ti l den ansatt e. 
Høreværn skal anvendes straks fra arbejdets påbegyndelse og 
under hele dets udstrækning.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatt e, der på arbejdsste-
det eksponeres for en støjbelastning over eller lig med 80 dB(A) 
gøres bekendt med og instrueres om de risici, som følger af støj.

Brug af høreværn skal oplyses ved skiltning.

Ved indkøb af nye maskiner og håndværktøj bør man anskaff e 
de mest støj- og vibrati onssvage på markedet. Leverandøren 
skal oplyse, hvor meget maskiner og håndværktøj støjer.

• At-vejledning	D.5.2	om	høreværn.

• At-vejledning	D.6.1	om	støj.

• At-vejledning	D.6.4	om	støjkrav	ti	l	maskiner	ti	l	brug	i	det	fri.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Støj	i	landbruget	–	en	eksempelsamling.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Støj	i	landbruget	–	er	det	et	problem?

• Hjemmesiden	www.stojilandbruget.dk.
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Registrerede traktorer

Traktorer der skal anvendes ti l alle former for kørsel, skal være 
indregistrerede og forsynede med hvide nummerplader med 
rød kant. Dett e gælder også andre motorredskaber der er ind-
rett et og benytt es ti l befordring af gods, der ikke er nødvendig 
for motorredskabets funkti on.

Traktorer, der ikke skal registreres

En traktor, der ganske overvejende anvendes uden for vejene 
som træk- eller drivkraft  for arbejdsredskab, skal ikke registre-
res, hvis traktoren alene anvendes på vejene:

• ti l egentransport ti l og fra arbejdssted eller ti l og fra repa-
ratør, 

• som trækkraft  for arbejdsredskab ti l og fra arbejdssted eller 
ti l og fra reparatør for arbejdsredskaber,

• som trækkraft  for påhængsvogn, der er tom eller medfører 
arbejdsredskab, som er knytt et ti l traktorens funkti on, ti l og 
fra arbejdssted eller ti l og fra reparatør for påhængsvogne

• eller ti l vejarbejde på vejområder, der er begrænset på 
betryggende måde ved afspærring eller afmærkning eller

• renholdelse, snerydning el.lign.

Traktorer, der skal godkendes

En traktor, der ti lhører ejeren eller brugeren af en landbrugs-, 
gartneri- eller skovbrugsejendom, kan godkendes ti l følgende: 
Transport af arbejdsredskaber mellem dele af en landbrugs-, 
gartneri- eller skovbrugsejendom, selv om traktoren ikke ved 
arbejdsredskabets anvendelse benytt es som træk- eller driv-
kraft .

• Transport af produkter, der hidrører fra eller skal benytt es 
ti l en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsvirksomhed, ti l og 
fra en sådan ejendom eller mellem dele af denne.

Der gælder særlige regler for sameje af traktorer.

Traktorer
Traktorer skal være forsynet med styrtsikkert førerværn, hvis de 
har mindst 2 aksler og en egenvægt på mindst 500 kg.

Førerværnet skal være godkendt. Traktorer med førerværn skal 
være forsynet med godkendelsesskilt (mærkning) og advar-
selsopslag.

Ved levering skal der følge en skrift lig brugsanvisning, som er 
nødvendig for, at førerværnet kan påmonteres og anvendes for-
svarligt samt holdes i forskrift smæssig stand.

Førerværn skal vedligeholdes forsvarligt. Hvis et førerværn er 
væsentligt beskadiget, skal det udskift es.

Støjen i en traktor bør reduceres så meget som muligt. Er støjni-
veauet i traktoren større end 80 dB(A) skal føreren have udleve-
ret og anvende høreværn.

Sæde og rat skal kunne indsti lles ergonomisk rigti gt i forhold ti l 
hinanden.

Betjeningshåndtagene skal være placeret på en sådan måde, at 
føreren uden videre kan nå disse fra sædet.

Førerhuset skal være uden træk, men med gode venti lati ons-
åbninger eller klimaanlæg. Førerpladsen skal være uden gene-
rende vibrati oner.

Der gælder særlige regler for unge under 18 år. Se afsnitt et om 
Unges arbejde.

Traktorkørsel
Traktorer og motorredskaber må kun, på off entlige og private 
veje og pladser med adgang for anden trafi k herunder skovens 
bilfaste veje og hvor færdselsloven i øvrigt er gældende, føres af 
personer, der har kørekort ti l bil eller ti l traktor. 

Der skal for alle traktorer, også for ikke registrerede traktorer, 
være tegnet ansvarsforsikring, hvis de anvendes på vejene.
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Belæsning

Læsset skal anbringes sådan, at det generer førerens udsyn 
mindst muligt, og det må ikke dække lygter, refl ekser og num-
merplade. Læsset skal være anbragt eller bundet forsvarligt, så 
dele af læsset ikke kan falde af på vejen eller på anden måde 
genere den øvrige trafi k, f.eks. med støv.

Gods, der rækker mere end 1 m ud over traktorens forreste 
punkt eller 2 m ud over vognladets bagerste punkt eller 15 cm 
ud over vognladets sider skal afmærkes.

Et køretøj må ikke læsses ti l større totalvægt eller akseltryk, end 
det er registreret eller godkendt ti l.

Det største ti lladte akseltryk er 10.000 kg, dog 11.500 kg hvor 
drivakslen er forsynet med tvillingemonterede dæk og vejven-
lig affj  edring, og det største ti lladte bogietryk 19.000 kg for en 
2-akslet bogie og 24.000 kg for en 3-akslet bogie. Den største 
ti lladte totalvægt er 18.000 kg for en 2-akslet traktor, eller et 
motorredskab på almindelige luft gummiringe og 44.000 kg for 
et vogntog.

Afmærkningslygter

Traktor, motorredskab og vogntog bestående af sådanne køre-
tøjer og påhængskøretøjer skal i lygtetændingsti den være forsy-
net med en eller fl ere afmærkningslygter, hvis køretøjets eller 
vogntogets bredde i læsset eller ulæsset stand oversti ger 2,5 
m. Lygterne skal anvendes under kørsel samt under standsning 
eller parkering på kørebanen.

Vogntog

I vogntog, der trækkes af registreringspligti g traktor, skal mindst 
20 % af vogntogets fakti ske totalvægt hvile på traktorens driv-
hjul. Af vogntogets fakti ske totalvægt skal desuden mindst 50 % 
hvile på de bremsende hjul.

I vogntog, der trækkes af en ikke-registreringspligti g traktor 
eller af et motorredskab skal mindst 50 % af vogntogets fakti ske 
totalvægt hvile på de bremsende hjul.

En godkendt traktor skal registreres som godkendt i Køretøjsre-
gistret og forsynes med nummerplade, inden traktoren tages i 
brug.

Alle traktorer
For alle traktorer gælder nedenstående:

Bredde

Et køretøj må i sig selv normalt ikke være bredere end 2,55 
meter. Redskaber ti l landbrugs-, skovbrugs- og vejarbejde må 
dog være 3,30 meter, uanset om de er ophængte, bugserede 
eller selvkørende.

Dobbeltmonterede baghjul (tvillingmontering) kan gøre en trak-
tor bredere end 2,55 m. Dett e er ti lladt, hvis traktoren samti dig 
er trækkraft  for et påhængsredskab, eller der på traktoren er et 
ophængt eller et monteret redskab. Er redskabet udstyret med 
en transportsti lling, skal denne alti d benytt es ved kørsel på vej. 
Udragende dele skal slås ind.

Længde

En traktor med evt. ophængt redskab eller et motorredskab må 
ikke være længere end 12 meter.

Et vogntog med traktor eller motorredskab må ikke være læn-
gere end 18,75 meter.

Et vogntog kan bestå af en traktor eller et motorredskab ti l-
koblet højst to påhængsvogne eller én påhængsvogn og ét 
påhængsredskab.

Højde

Højden må ikke oversti ge 4 meter. Ved kørsel under viadukter, 
luft ledninger og lignende har føreren alti d – uanset køretøjets 
eller læssets højde – pligt ti l at sikre sig, at passagen kan ske 
uden fare eller ulempe.
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Udstødningsgasser
Udstødningsgasser er skadelige at indånde og står på Arbejds-
ti lsynets kræft liste. Der skal foretages en kemisk risikovurdering 
af de arbejdsprocesser hvor der dannes udstødningsgasser som 
er sundhedsskadelige. Se afsnitt et om Kemisk APV.

Udstødningsgasser fra forbrændingsmotorer består hovedsage-
ligt af kvælstofi lte, kuldioxid, sodparti kler og vanddamp. Des-
uden er der kulilte, svovldioxid, bly og forskellige nedbrydnings-
produkter samt benzin m.m.

For at undgå skadelige stoff er, skal man sørge for at anvende 
maskinerne korrekt. De skal justeres, så de kører korrekt. Man 
bør anvende maskinerne, så udstødningen vender væk fra ope-
ratøren, og undgå at maskinen kører for meget i tomgang samt 
undgå for mange op- og nedgasninger.

Man skal undgå at bruge blyholdig benzin som brændstof 
ti l motorkædesave. Den specielle benzin, som er udviklet ti l 
motorkædesave, giver den mindste mængde skadelige stoff er i 
udstødningsluft en. Desuden bør der anvendes grøn benzin.

Ved at justere maskinerne korrekt og ved at anvende dem bedst 
muligt kan man minimere de mange af de langti dsskadelige 
påvirkninger.

Maskiner med forbrændingsmotorer kan være livsfarlige at 
anvende indendørs i lukkede rum.

• At-vejledning	C.1.3	om	Arbejde	med	stoff	er	og	materialer.

Vedrørende lygter og refl ekser gælder færdselslovens regler 
både for traktorer, motorredskaber og påhængsredskaber.

Passagerer

Man må kun medtage passagerer på traktor og vogn, når disse 
kan anvises en sikker plads og kun i det omfang, de skal med-
virke ved traktorens arbejde. Børn under 13 år må ikke medta-
ges. Foruden ovenstående gælder færdselslovens regler.

• At-vejledning	B.1.1.1	om	førerværn	ti	l	traktor	og	motorredskaber.

• At-vejledning	B.1.3	om	maskiner	og	maskinanlæg.

• At-vejledning	D.6.2	om	hånd-arm	vibrati	oner.

• At-vejledning	D.6.7	om	helkropsvibrati	oner.

• At-anvisning	nr.	2.3.2.1	om	godkendelse	af	afprøvning	af	
førerværn	ti	l	traktorer	og	visse	selvkørende	motorredskaber.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Branchevejledning	om	Sikker	kørsel	med	
frontmonterede	redskaber.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	www.helkropsvibrati	oner.dk.
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• motorkædesave

• motorrydningssave

• buskryddere

• motorhækklippere

• søm- og boltepistoler med undtagelse af sømpistoler ti l 
hæft eklammer med en masse på højst 0,3 g.

• apparater ti l rengøring eller lignende med et arbejdstryk på 
over 70 bar (7MPa).

• ti l- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber med

• kraft overføring.

• traktorer

• traktorer med jordfræsere

• traktorer, som er forsynet med spil

• traktorer, som er forsynet med læsse- eller graveaggregater

• traktorer, som er forsynet med løft eanordning

• grave- og læssemaskiner

• industritruck

• palleløft ere

• gaff elstablere

• gaff eltruck

• fejemaskiner

• rengøringsmaskiner

• jordfræsere

• plæneklippere

• sneslynger

• kraner og andre løft eredskaber og spil

• mobile personløft ere og arbejdsplatf orme, hængesti lladser, 
bagsmækløft ere, spil og slæbeskovle

• skovningsmaskiner, herunder kompostkværne og 
fl ishuggere

• slåmaskiner

• feje- og rengøringsmaskiner

• motorplæneklippere

• løft eanordninger eller transportører

Unges arbejde
Der gælder særlige regler for beskæft igelse af unge under 18 år 
ved arbejde for en arbejdsgiver, herunder arbejde i arbejdsgive-
rens private husholdning og arbejde i familievirksomheder, dvs. 
arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejds-
giverens familie, som hører ti l husstanden.

Ved enhver beskæft igelse af unge, som er under 18 år, skal der, 
ved valg af arbejdsopgaver og ved arbejdets ti lrett elæggelse, 
drages omsorg for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sund-
hedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsgiveren iværksætt er foranstaltninger, på baggrund af 
en vurdering af de risici arbejdet frembyder for de unge, idet 
der især skal tages hensyn ti l de særlige risici, der skyldes deres 
manglende erfaring, manglende bevidsthed om

risici samt det forhold, at de endnu ikke er fuldt udviklede. Der 
skal desuden tages hensyn ti l de fysiske, biologiske, kemiske 
samt psykiske påvirkninger, på såvel kort som langt sigt, som de 
unge kan blive udsat for.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at de unge får grundig oplæring 
og instrukti on, herunder gøres bekendt med risici, og de foran-
staltninger der er truff et med hensyn ti l de unges sikkerhed og 
sundhed.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at de unge er fortrolige med de 
oplysninger, der fremgår af sikkerhedsdatablade/brugsanvis-
ninger vedrørende arbejde med stoff er og materialer, tekniske 
hjælpemidler m.v.

Arbejdet skal udføres under eff ekti vt ti lsyn af en person, der er 
fyldt 18 år og har nødvendig indsigt i arbejdets art.

Unge	under	18	år
Unge under 18 år må bl.a. ikke arbejde med nedenstående :
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Unge under 18 år må ikke arbejde med, eller på anden måde 
udsætt es for påvirkninger fra en række stoff er og materialer, 
f.eks. rengørings-, desinfekti ons- og bekæmpelsesmidler som 
eft er CLP-forordningen mærkes med mindst et af følgende rød/
hvide piktogrammer

Det drejer sig f.eks. om følgende punkter:

•  Stoff er og materialer, der er omfatt et af Arbejdsti lsynets 
bekendtgørelse om foranstaltninger ti l forebyggelse af 
kræft risikoen ved arbejde med stoff er og processer.

•  Arbejde med stoff er og materialer, der er gift mærket 
eller kan give kroniske skader, som fx astma, allergi og 
forplantningsevnen.

•  Organiske opløsningsmidler optaget på Arbejdsti lsynets 
liste over organiske opløsningsmidler i At-vejledningen om 
grænseværdier for stoff er og materialer.

•  Materialer, der indeholder 1 pct. eller mere af 
opløsningsmidler nævnt under ovennævnte punkt om 
organiske opløsningsmidler

•  Biologiske agenser i gruppe 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 57 
af 27. januar 2011 om biologiske agenser og arbejdsmiljø, 
eller med andet arbejde, hvor de på grund af arbejdets art 
eller de forhold, hvorunder det foregår, kan blive udsat for 
påvirkning fra sådanne agenser.

•  Eksempler på symboler og faresætninger som unge ikke må 
arbejde med, som skal fremgå af midlets eti ket (se tabel 7).

Listen er ikke udtømmende, men en hjælp ti l at forstå reglerne 
om unges arbejde. 

Læs mere om, hvad unge under 18 år ikke må arbejde med i 
”Ungebekendtgørelsen” § 12 samt bilagene.

• Elevatorer, som ikke er trykknapstyrede

• smøring, rengøring, reparati on og lignende arbejde ved 
igangværende motorer, maskiner, transmissioner og 
andre maskinelle anordninger hvor de bevægelige dele er 
ti lgængelige og kan forårsage personskader.

• vibrerende håndværktøjer, som fx mejselhamre, 
slagmøtrikspændere, betonvibratorer og nitt ehamre, 
slagboremaskiner og rystepudsere samt vibrerende 
håndværktøjer med et vibrati onsniveau over 130 dB (HA). 
Det er ti lladt unge at udføre kortvarigt arbejde, det vil sige 
mindre end 30 minutt er på en 8-ti mers arbejdsdag med 
slagboremaskiner og rystepudsere.

• arbejde der indebærer risiko for højspændingsstød.

• autogensvejsning, skærebrænding og lysbuesvejsning

• ukrudtsbrændere

Arbejde med nedenstående er dog ti lladt hvis de bevægelige 
dele er uti lgængelige under drift  og der ikke er andre farer ved 
maskinerne.

• rundsave, klippe- og skæremaskiner, fræsere, afrett ere, 
tykkelseshøvle, drejebænke ti l metal, træ og lignende og 
boremaskiner med borepatron ti l mere end 13 mm bor.

• halmpresser og mekaniske, hydrauliske og pneumati ske 
presser og aff aldspresser herunder papballepresser.

• snegletransportører.
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sundhedsmæssig risiko, og arbejdet skal foregå således, at den 
kraft , der skal præsteres ved igangsætning eller transport er lav.

Arbejde, der indebærer krav om konti nuerlig manuel håndte-
ring, som er kraft betonet eller af ensartet fysisk belastende 
karakter, skal begrænses ti l korte perioder, og der skal tages 
særligt hensyn ti l den unges alder, køn og fysik.

Unge må ikke beskæft ige sig med arbejdsprocesser, der kan 
medføre fare for eksplosion, medmindre der er truff et eff ekti ve 
tekniske foranstaltninger ti l hindring af personskade, og der skal 
tages særligt hensyn ti l den unges alder, køn og fysik.

Unge	under	uddannelse
For unge som er fyldt 15 år gælder, at når arbejdet indgår som 
et nødvendigt led i en kompetencegivende erhvervsuddan-
nelse, er det ti lladt at udføre arbejde, der som udgangspunkt, 
er forbudt for unge under 18 år.

Det er en beti ngelse at arbejdsopgaverne skal udføres under 
eff ekti vt ti lsyn af en person, der er fyldt 18 år, og har fornøden 
indsigt i arbejdets art.

Ved arbejde med vibrerende håndværktøjer, skal det daglige 
arbejde ti lrett elægges, så der er hyppige afb rydelser.

Der fi ndes særlige regler for unges arbejdsti d, hvileperioder og 
fridøgn.

• Arbejdsti	lsynets	bekendtgørelse	nr.	239	af	6.	april	2005	om	unges	
arbejde	med	senere	ændringer.

• At-vejledning	E.0.1	om	undervisningspligti	ge	unges	arbejde.

• At-vejledning	E.0.2	om	ikke	undervisningspligti	ge	unges	arbejde.

• At-meddelelse	nr.	4.01.6	om	arbejdsmiljølovgivningens	anvendelse	
for	elever	i	erhvervsprakti	k.

• CLP-forordningen	(EF)	nr.	1272/2008	om	klassifi	cering,	mærkning	
og	emballering	af	stoff	er	og	blandinger.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Branchevejledning	om	Børn	og	Unges	arbejde	i	
Jordbruget.

16	og	17	årige
16 og 17 årige, som ikke er omfatt et af undervisningspligten, må 
arbejde med nedennævnte tekniske hjælpemidler og anlæg:

• Traktorer, hvis den unge har traktorkørekort.

• Traktorer med jordfræsere, hvis den unge har 
traktorkørekort (indenfor Landbrug og Gartneri).

• Selvkørende mejetærskere, hvis den unge har 
traktorkørekort (indenfor Landbrug og Gartneri).

15	årige
Unge, der er fyldt 15 år, og som ikke er omfatt et af undervis-
ningspligten må, på beti ngelse af at de er under professionelt 
ti lsyn og instrukti on, arbejde med følgende indenfor rengø-
ringsområdet:

• Fortynding med vand af rengøringsmidler med organiske 
opløsningsmidler ti l den ansatt es eget brug, hvis den 
brugsklare blanding ikke indeholder 1 % eller mere af 
organiske opløsningsmidler.

• Lejlighedsvis anvendelse af polermidler med op ti l 15 % 
ethanol eller 5 % propanol.

Fysiske	belastninger
Unge må ikke udsætt es for støj eller vibrati oner, der kan bringe 
deres sundhed i fare.

Unge må ikke beskæft iges ved arbejde, der kan medføre kvæl-
ningsfare i ilt/oxygenfatti  g atmosfære.

Ved løft  af tunge byrder, må der tages særligt hensyn ti l den 
unges alder, køn og fysik, at løft et foretages tæt ved kroppen, 
og at byrdevægten i videst muligt omfang ikke oversti ger 12 kg. 
Under ti lsvarende hensyn skal det i enkeltti  lfælde ti lstræbes, at 
der ikke foretages løft  af byrder op ti l 25 kg. Hvis byrden bæres 
over afstand, skal der ske en forholdsmæssig redukti on i byr-
devægten. Hvis unge manuelt udfører skub eller træk, må der 
tages særligt hensyn ti l den unges alder, køn og fysik, og det skal 
sikres, at den samlede belastning ikke udgør en sikkerheds- og 
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Vibrati onsbelastningen kan nedsætt es ved tekniske foranstalt-
ninger eller ved at begrænse eksponeringsti den.

Er der mistanke om at vibrati onspåvirkningerne er skadelige, 
skal arbejdsgiveren få foretaget målinger. Symptomer på skade-
lig påvirkning fra vibrati oner kan være: 

• permanent nedsat følesans og gribekraft 

• konstant snurren i fi ngrene smerter i skuldre og led 

• forøget risiko for slidgigt.

Mulighederne for begrænsning af vibrati onspåvirkningerne er:

• ophængning af værktøjet og isolering af vibrati onskilden fra 
resten af maskinen,

• vedligeholdelse og udskift ning af gummiophæng samt 

• anvendelse af vibrati onsisolerende håndtag og handsker.

Maskinen skal leveres med lav vibrati onsstyrke. Vibrati onsni-
veauet skal fremgå af brugsanvisningen ti l håndholdte CE-mær-
kede maskiner. Hvis vibrati onsstyrken oversti ger 2,5 m/s2 skal 
dett e angives i brugsanvisningen.

Helkropsvibrati oner

Helkropsvibrati oner er de rystelser, der ved kørsel i køretøjer 
påvirker føreren via sædet.

Helkropsvibrati oner kan medvirke ti l at give rygproblemer, her-
under især lænderygsmerter men også diskusprolaps og ti dlig 
degenerati on af rygsøjlen. Højere vibrati onsstyrke og længere 
ti ds påvirkning øger risikoen, mens hvileperioder nedsætt er 
den.

Fastlåste arbejdssti llinger og hyppige vrid af ryggen øger risi-
koen for skader. Ligesom bump og uventede bevægelser f.eks. 
fra ujævnt underlag forøger risikoen.

Unødige vibrati onsbelastninger skal undgås.

Vibrati	oner
Alt arbejde skal planlægges og udføres, så man ikke udsætt es 
for skadelige vibrati oner. Man skelner mellem hånd-arm vibrati -
oner og helkropsvibrati oner.

Hånd-arm vibrati oner

Maskiner og værktøjer skal så vidt muligt være konstrueret så 
vibrati oner undgås. Ligesom arbejdsmetoder hvor de ansatt e 
udsætt es for vibrati oner, så vidt muligt skal undgås.

Hånd-arm vibrati oner er de rystelser, der påvirker hænder og 
arme, når man bruger håndværktøj.

Hånd-arm vibrati oner opstår især, når man bruger slående, 
roterende eller vibrerende håndværktøj som fx mejselhamre, 
borehamre, motorkædesave samt vibrerende og roterende sli-
bemaskiner. Der kan også opstå vibrati oner, når man bruger 
håndførte maskiner som fx vibrati onstromler og havefræsere.

Snurrende eller følelsesløse fi ngre er det første tegn på skadelig 
påvirkning fra vibrati oner. Hvis der er tegn herpå, bør man gøre 
ophold i arbejdet med det vibrerende værktøj, og der bør tages 
skridt ti l at dæmpe påvirkningen. Man risikerer eft er længere 
ti d at få “hvide fi ngre”. Hvide fi ngre viser sig i anfald, når det er 
koldt, som hvide, kolde og følelsesløse fi ngre.

Grænseværdier og akti onsværdier – hånd/arm 

Akti onsværdien for den daglige eksponering i en referencepe-
riode på ott e ti mer fastsætt es ti l 2,5 m/s2. Det betyder at man 
skal træff e foranstaltninger ved belastning på 2,5 m/s2 og der-
over.

Grænseværdien for den daglige eksponering i en referencepe-
riode på ott e ti mer fastsætt es ti l 5 m/s2. Denne værdi må ikke 
overskrides.
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Vinkelslibere
Vinkelslibere kan forårsage alvorlige ulykker, der skyldes ski-
vesprængninger. Desuden er der risiko for gener, der skyldes 
støv, støj og vibrati oner.

Slibeskiver skal passe ti l maskinen og dens omdrejningstal. Ski-
verne skal være mærket med den størst ti lladte periferihasti g-
hed i m/s og med de højst ti lladte omdrejningstal. Ved udskift -
ning af slibeskiver skal strømmen afb rydes og sti kket tages ud.

Vinkelsliberen skal være forsynet med sikringsskærm, der kan 
fange brudstykker af skiven, hvis den sprænges.

Vinkelsliberen skal håndteres så gnister og støv ledes væk fra 
kroppen.

Ved arbejde med vinkelslibere skal der udleveres og anvendes 
øjenværn.

Støv fra vinkelsliber må fj ernes eff ekti vt ved lokaludsugning 
eller i støvsamleren. Kan støvet ikke fj ernes eff ekti vt, skal der 
anvendes åndedrætsværn med et godkendt støvfi lter. Tag hen-
syn ti l vindretningen ved udendørs arbejde.

Hvis vinkelsliberen støjer mere en 80 dB(A), skal der udleveres 
og anvendes høreværn.

Ved udendørs arbejde eller ved arbejde i fugti ge rum må der 
kun benytt es ledninger, sti kdåser og sti kpropper af svær type 
(rød/gule eller neopren), der kan tåle fugt og olie.

Vinkelslibere vibrerer meget, så de bør vibrati onsdæmpes f.eks. 
med isolerende håndtag. Handsker kan også være med ti l at 
mindske eventuelle skader fra vibrati oner. Men man skal være 
opmærksom på, at vibrati onsisolerende handsker har begræn-
set virkning på vibrati onerne, og at de ikke virker ved frekvenser 
under ca. 100 Hz.

Se afsnitt et om vibrati oner.

Alle nye vinkelslibere skal være CE-mærkede.

Grænseværdier og akti onsværdier – helkrop Akti onsværdien 
for den daglige eksponering i en referenceperiode på ott e ti mer 
fastsætt es ti l 0,5 m/s2. Det betyder at man skal træff e foranstalt-
ninger ved belastning på 0,5 m/s2 og derover.

Grænseværdien for den daglige eksponering i en referenceperi-
ode på ott e ti mer fastsætt es ti l 1,15 m/s2. Denne værdi må ikke 
overskrides.

Foranstaltninger ti l at mindske risikoen for skader: Kør med 
hasti ghed, der ikke er for høj ti l det underlag, der køres på.

Vælg kørerveje, der fører udenom kloakdæksler, huller mv. Jævn 
om mulig de strækninger, der køres på oft e.

Anvend afvibreret sæde der passer ti l køretøjet. Sædet skal 
have god rygstøtt e og være nemt at indsti lle ti l/af føreren. Det 
skal have speciel god lændestøtt e, og desuden er indsti lling i 
forhold ti l førerens vægt vigti gt.

Vedligehold køretøjets affj  edring, støddæmpere mv.

Nye maskiner skal leveres med lav vibrati onsstyrke og sæder der 
begrænser førerens vibrati oner. Og desuden skal vibrati onsstyr-
ken fremgå af brugsanvisningen, hvis den oversti ger 0,5 m/s2.

• At-vejledning	B.1.3	om	maskiner	og	maskinanlæg.

• At-vejledning	D.3.4	om	arbejdsrelateret	muskel-	og	skeletbesvær.

• At-vejledning	D.6.2	om	hånd-arm	vibrati	oner.

• At-vejledning	D.6.7	om	helkropsvibrati	oner.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Helkropsvibrati	oner	i	skovbruget.

• BAU	Jord	ti	l	Bords	hjemmeside,	www.helkropsvibrati	oner.dk.
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Øjenværn
Øjenværn er et personligt værnemiddel, der skal beskytt e 
øjnene mod skadelige mekaniske og kemiske påvirkninger, eller 
mod stråling (svejselys).

Øjenværn kan være beskytt elsesbriller, der slutt er tæt ti l ansig-
tet, ansigtsskærm, net eller en del af en helmaske. Beskytt elses-
briller fi ndes desuden med og uden sidebeskytt else.

Hvis øjenværnet bruges sammen med hoved-, høre- og/eller 
åndedrætsværn, må den samlede beskytt else ikke forringes. 
Hvis der er risiko herfor, skal der bruges et specielt kombiværn.

Arbejdsgiveren skal:

• anskaff e og betale øjenværn, og disse er dennes ejendom 

• sørge for vedligeholdelse og renholdelse af øjenværnet.

De ansatt e skal:

• forsynes med egnet øjenværn samt bruge det under 
arbejdet

• instrueres i brugen af øjenværn og oplyses om faren 
ved at undlade at bruge øjenværnet.

Der skal alti d anvendes øjenværn ved arbejde med motorsav, 
vinkelsliber og buskrydder.

Brugsanvisning på dansk skal følge med ved køb af et øjenværn. 
Brugsanvisningen skal oplyse om de beskytt ende egenskaber, 
ti lpasning, brug, vedligeholdelse samt opbevaring.

Øjenværn skal vælges eft er arbejdets art. Ved svejsning anven-
des hjelm med visir, ansigtsskærm eller briller, ved arbejde med 
motorsav anvendes netvisir eller beskytt elsesbriller.

Luft tætt e øjenværn må være anti dugbehandlet. Øjenværnet 
skal være ti lpasset den person, der bruger det. Øjenværn skal 
være CE-mærkede.

• At-vejledning	B.1.3	om	maskiner	og	maskinanlæg.

• At-vejledning	D.3.4	om	arbejdsrelateret	muskel-	og	skeletbesvær.

• At-vejledning	D.5.2	om	høreværn.

• At-vejledning	D.5.4	om	åndedrætsværn.

• At-vejledning	D.5.8	om	øjenværn.

• At-vejledning	D.6.1	om	støj.

• At-vejledning	D.6.2	om	hånd-arm	vibrati	oner.
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Åndedrætsværn
Åndedrætsværn er et personligt værnemiddel, der beskytt er 
mod indånding af forurenet luft  og/eller ved iltmangel.

Arbejdsgiveren skal sørge for:

• at de ansatt e forsynes med åndedrætsværn, der er egnet ti l 
brug under de eksisterende forhold på arbejdsstedet

• at åndedrætsværnet bliver brugt straks ved arbejdets 
begyndelse og under hele arbejdet

• at åndedrætsværnet ti l enhver ti d yder den ti lsigtede 
beskytt else og ikke medfører unødige gener

• at åndedrætsværnet passer ti l brugeren

• at åndedrætsværnet vedligeholdes og er rent, tørt og 
desinfi ceret, inden det tages i brug

• at de ansatt e får instrukti on i brugen af åndedrætsværn og 
oplyses om faren ved ikke at bruge det

• at det valgte åndedrætsværn er CE-mærket.

Åndedrætsværnet skal bruges straks fra arbejdets begyndelse 
og under hele dets varighed. Den ansatt e skal medvirke ti l, at 
udstyret virker eft er hensigten, og meddele fejl og mangler ti l 
arbejdsgiveren, arbejdslederen eller arbejdsmiljøorganisati o-
nen.

Der fi ndes to hovedtyper åndedrætsværn: 

• luft forsynet åndedrætsværn

• fi ltrerende åndedrætsværn.

Ansigtsdelen kan for begge typer være udformet som hel-, halv- 
eller kvartmasker, som hætt er, som bidemundstykker eller som 
skærme. Et åndedrætsværn kan enten fi ltrere (rense) den omgi-
vende luft  inden den indåndes, eller det kan ti lføre ren luft . Hvis 
fi ltrerende åndedrætsværn forsynes med blæser eller hjælpe-
motor, belastes vejrtrækningen lige så lidt, som ved et luft forsy-
net åndedrætsværn.

• At-vejledning	D.2.16	om	svejsning,	skæring	mv.	i	metal.

• At-vejledning	D.5.8	om	øjenværn.
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anvendes maske mere end 3 ti mer pr. arbejdsdag, skal man 
bruge enten fi ltrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæ-
ser) eller luft forsynet åndedrætsværn fra arbejdets begyndelse.

Åndedrætsværn med parti kelfi lter (støvfi lter) ti l hel eller halv-
masker

Parti kelfi ltre beskytt er aldrig mod gasser og dampe. Visse fi ltre 
beskytt er ikke mod væskeformige aerosoler, det fremgår af fi l-
trenes mærkning.

Parti kelfi ltre (støvfi ltre) inddeles i tre klasser:

• P1 laveff ekt-fi lter

• P2 middeleff ekt-fi lter 

• P3 højeff ekt-fi lter.

Klasse P1 har den laveste udskillelsesgrad og beskytt er derfor 
kun i begrænset omfang mod støv (faste parti kler). Er fi ltret 
afprøvet beskytt er fi ltret både mod faste parti kler og væskefor-
mige aerosoler. Filtret må ikke bruges, hvis grænseværdien for 
det forurenende stof er under 5 mg/m3. Eksempler på støvarter, 
som fi ltret ikke beskytt er imod, er skimmelsvampe og kvarts-
støv.

Klasse P2 har en større udskillelsesgrad og beskytt er derfor i 
større omfang. Det kan bruges mod sundhedsskadeligt og gift igt 
støv, men ikke mod bakterier og virus. Disse fi ltre kan beskytt e 
alene mod faste parti kler eller både mod faste parti kler og 
væskeformige aerosoler, når fi ltret er afprøvet.

Klasse P3 har den største udskillelsesgrad og beskytt er som 
klasse P2 samt mod bakterier og virus. Er fi ltret afprøvet beskyt-
ter fi ltret både mod faste parti kler og væskeformige aerosoler. 
Ikke alle P3-fi ltre er egnede ti l brug i halvmasker.

Parti kelfi ltre, der kun beskytt er mod faste parti kler, kan være 
mærket “Kun ti l brug mod faste parti kler” eller “Ikke ti l brug 
mod væskeformige aerosoler”. Disse fi ltre vil desuden være 
mærket med S. Filtre, der desuden beskytt er mod væskefor-
mige aerosoler, kan være mærket med L, og fi ltre, der både 

Der skal vælges åndedrætsværn eft er art og koncentrati on af 
forureningen, men ved risiko for iltmangel skal der alti d vælges 
luft forsynet åndedrætsværn.

Ved valg af åndedrætsværn skal der tages hensyn arbejdets 
art, ti l skæg, hovedfacon og om der samti dig skal bruges briller, 
hjelm, høreværn eller lignende, der kan påvirke åndedrætsvær-
nets funkti on.

Der skal ligeledes vælges, om der skal bruges luft forsynet ånde-
drætsværn eller om et fi ltrerende åndedrætsværn er ti lstræk-
keligt. Det er vigti gt at kende de forskellige åndedrætsværns 
egenskaber for at kunne vælge det rett e. Forkert valg kan få 
katastrofale følger, fx er personer omkommet, fordi de brugte 
fi ltrerende åndedrætsværn, hvor der var iltmangel.

Luft	forsynet	åndedrætsværn
Kompressormasker og -hætt er er åndedrætsværn, der får luft  
fra en kompressor eller en stati onær trykbeholder. Trykfl aske-
apparater er åndedrætsværn, der får luft  fra personbårne tryk-
fl asker. Kredsløbsapparater er åndedrætsværn med kompri-
meret ilt. Selvsugermasker er åndedrætsværn, hvor brugeren 
trækker vejret gennem en slange, der fører ti l frisk luft .

Luft forsynet åndedrætsværn må anvendes en hel arbejdsdag, 
dog afb rudt af pauser, hvis længde afh ænger af arbejdsbe-
lastningen og generne. Arbejde, der ikke kræver brug af ånde-
drætsværn, kan udføres i disse pauser.

Filtrerende	åndedrætsværn
Et fi ltrerende åndedrætsværn kan være en hel- eller halvma-
ske med udskift eligt fi lter mod parti kler og/eller gasser. Hvis 
det fi ltrerende åndedrætsværn er forsynet med en batt eridre-
vet motor (turboudstyr), der blæser luft en gennem et fi lter, kan 
der desuden bruges en hætt e som ansigtsdel. Filtrerende ånde-
drætsværn fi ndes også som fi ltrerende ansigtsmasker.

Filtrerende åndedrætsværn må kun anvendes i 3 ti mer på en 
arbejdsdag. De 3 ti mer bør ikke være i sammenhæng. Skal der 
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Filtre har normalt en brugsti d på 3 ti mer. Disse ti der vil nor-
malt være kortere, hvis fi ltret har været brugt i forbindelse med 
tågesprøjtning.

Leverandøren skal sørge for, at der alti d følger en brugsanvis-
ning på dansk med ved leveringen. Den skal være klar og forstå-
elig og indeholde oplysninger om:

• åndedrætsværns modstandsdygti ghed, opbevaring, brug, 
rensning, vedligeholdelse, reparati on og desinfi cering hvil-
ket ti lbehør og hvilke reservedele der kan bruges sammen 
med åndedrætsværnet

• hvilke begrænsninger, der eventuelt er i brugen af ånde-
drætsværnet

• frist for holdbarheden af åndedrætsværnet og de dele, som 
det er sammensat af

• egnet emballage ti l transport af åndedrætsværnet betyd-
ningen af en eventuel mærkning.

For turboudstyr skal det i brugsanvisningen oplyses, hvilke kom-
binati oner af ansigtsdel, turboenhed og fi lter der må bruges 
sammen.

For at åndedrætsværnet kan yde den ti lsigtede beskytt else, 
er det vigti gt, at de anvisninger, der fremgår af leverandørens 
brugsanvisning om vedligeholdelse og opbevaring, følges nøje. 
Holdbarheden af åndedrætsværnet er helt afh ængig af, at dett e 
overholdes.

Sikkerhedsskiltning skal fi ndes på de områder, hvor ånde-
drætsværn skal benytt es.

Instrukti on og oplæring skal omfatt e udskift ning af fi lter, ti lpas-
ning, vedligeholdelse og opbevaring af åndedrætsværnet.

Desuden skal man lære, hvordan åndedrætsværnet tages af og 
på. De ansatt e skal desuden oplyses om faren ved at undlade at 
bruge åndedrætsværn.

beskytt er mod faste parti kler og væskeformige aerosoler, kan 
således være mærket med SL.

Støvbelægningen på fi ltret øger indåndingsmodstanden. Når 
indåndingsmodstanden bliver for belastende, skal fi ltret skift es.

Gasfi	ltre	ti	l	hel-	eller	halvmasker
Gasfi ltre beskytt er ikke mod støv.

Gasfi ltre inddeles i klasser og typer. Klassen angiver, hvor store 
mængder gasser og dampe fi ltret kan optage, og typen angiver, 
hvilke slags gasser fi ltret kan optage.

Gasfi ltre inddeles i tre klasser: 

• Klasse 1 lavkapacitets-fi ltre

• Klasse 2 middelkapacitets-fi ltre

• Klasse 3 højkapacitets-fi ltre.

Det skal fremgå af leverandørens brugsanvisning hvilke gasser 
fi ltrene beskytt er mod.

Kombinerede fi ltertyper skal anvendes, når man skal beskytt e 
sig mod både støv og gasser. Arbejdsti lsynet anbefaler normalt 
mindst et A2p2-fi lter ti l beskytt else mod både støv og gasser.

Filtre ti l fl ere forskellige gasser og kombinati oner af parti kler og 
gasser har farvekode for hver enkelt type.

Et gasfi lter kan optage en vis mængde luft forurening. Hereft er 
vil luft forureningen lække igennem. Udskift ning af gasfi ltre skal 
ske inden fi ltret bliver utæt eller forurening kan lugtes.

Nogle leverandører kan beregne den sandsynlige brugsti d, når 
forureningskoncentrati onen og arbejdsbelastningen opgives. 
Filtret skal skift es i god ti d, før den beregnede brugsti d nås.

Kan der ikke fås oplysning om fi ltrenes brugsti d, skal der nor-
malt benytt es luft forsynet åndedrætsværn.
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De ansatt e skal bruge åndedrætsværn, hvor det er påkrævet. 
Der skal alti d anvendes åndedrætsværn ved højtryksrensning, 
nedrivning og ved håndtering af støvet og muggent materiale.

I særligt belastende situati oner som følge af arbejdets art, tem-
peraturforhold eller lignende skal ti den, hvor åndedrætsværnet 
benytt es, nedsætt es.

Det er arbejdsgiveren, der skal afh olde udgift erne ti l de person-
lige værnemidler samt sørge for vedligeholdelse og renholdelse 
af disse. Arbejdsgiveren har ejendomsrett en ti l dem.

Unge under 18 år må højst beskæft iges 4 ti mer dagligt med 
arbejde, hvor der benytt es luft forsynet åndedrætsværn.

Alle åndedrætsværn og dele, der har betydning for, at værnet 
fungerer, skal være CE-mærkede.

• At-vejledning	D.2.20	om	brug	af	vandtryk	ti	l	rengøring,	afrensning,	
skæring	mv.

• At-vejledning	D.5.1	om	trykluft		ti	l	åndedrætsværn.

• At-vejledning	D.5.4	om	åndedrætsværn.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Vejledning	om	brug	af	personlige	værnemidler	–	
Indendørs.

• BAU	Jord	ti	l	Bord,	Vejledning	om	brug	af	personlige	værnemidler	–	
Udendørs.

NOTER
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NOTER NOTER
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NOTER NOTER
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NOTER NOTER
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NOTER
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