
opskæring. Så undgår du at 
bøje for meget i ryggen. 

Korrekt arbejdsteknik 
• Bøj i benene, og hold ryggen

ret, når du bøjer dig ned og
fastgør spillet til dyret.

• Løft aldrig dyret. Tip/vip og
skub/træk for at guide dyret på
vej, og lad spillet tage byrden,
når hjortevildtet læsses og
losses.

• Flyt fødderne under arbejdet,
og lad skosnuder og næse
være i samme retning for at
undgå vrid i ryggen.

• Når vildt skæres op, skal du stå
tæt på dyret for at sikre dig kort
rækkeafstand. Dermed
reducerer du belastningen af
din ryg.

Variation i arbejdet 
• Hold pauser og stræk ud

undervejs.
• Varier arbejdsopgaverne.

Hold dig i form 
• Styrk musklerne. Ved f.eks.

elastikøvelser 3 gange om ugen
i ca. 5 min. Det kan afhjælpe og
forebygge smerter i din nakke
og skuldre.

Håndtering af dødt 
hjortevildt  

Skovbrug 

Håndtering af dødt hjortevildt indebærer løft og flytning 
af vildt, som er blevet skudt eller fundet dødt, og som 
derefter skal fragtes til opskæring eller destruktion. 

Flytning af dødt hjortevildt giver 
risiko for tunge løft, foroverbøjet 
krop og vrid i ryggen. Det belaster 
din ryg, arme og skuldre. 

Oplæring og instruktion      
Som arbejdsgiver skal du sørge for 
at sikre oplæring og instruktion 
samt ergonomisk korrekt udførelse 
af arbejdet. Der skal være fokus på 
korrekt anvendelse af hjælpe-
midler, korrekte arbejdsstillinger 
samt variation i arbejdet. 

Arbejdssted og udstyr 
• Brug altid løftegrej til vildt, der

ligger på jorden.
• Kør helt tæt til dyret, så det ikke

skal flyttes langt.
• Placer en sliske på ladet, som

dyret kan trækkes op ad.
• Fastgør et træk-/løftspil rundt

om dyret, og lad spillet trække
dyret op på ladet.

• Sørg for, at dyret er helt på
plads på ladet, inden spillet
frigøres, og slisken lægges på
plads.

• Hvis dyret skal opskæres, kan
du bruge løftegrej til at transpor-
tere dyret, når det skal videre
ind i slagtehuset. En kran eller
en slagtebænk kan også bruges
til ophængning af vildt under

SE VIDEO om arbejdsprocesser: paspåkroppen.dk/skovbrug 

LÆS MERE 
Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har udviklet et APV-værktøj, som er målrettet de fire grønne områder landbrug, 
skovbrug, anlægsgartnere samt gartnerier og planteskoler. Du finder APV-værktøjet samt sikkerhedshåndbog 
for skovbrug på www.baujordtilbord.dk  
Hent også sikkerhedshåndbog for skovbruget på www.baujordtilbord.dk.  

www.baujordtilbord.dk 

Generelle råd 

• Indret arbejdsstedet, så
det passer til dig.

• Brug de rigtige
arbejdsredskaber og
tekniske hjælpemidler.

• Brug altid relevante
værnemidler og hensigts-
mæssig påklædning.

• Brug korrekt
arbejdsteknik.

• Undgå tunge løft.
• Variér arbejdet.
• Hold pauser.
• Stræk ud.

http://www.pasp%C3%A5kroppen.dk/Skovbrug-1
http://www.barjordtilbord.dk/
http://www.barjordtilbord.dk/
http://www.barjordtilbord.dk/

