LANDBRUG

Sikkerhed ved brug af motorsav
Det var lige over frokost, motorsaven ramte ham i venstre
underarm og skar en dyb flænge.
Hele formiddagen havde han sammen med tre rutinerede kolleger været i gang med at udtynde et større område, der var tilgroet med et tæt buskads. Nu ville han lige afkorte et mindre
egetræ, så det afskårne fik en passende størrelse til at gå i
flishuggeren. Så skete der et eller andet med motorsaven, som
fik ham til at trække den for hurtigt til sig. Kollegerne styrtede til,
og det blødte helt vildt, men heldigvis gik der kun 12 minutter,
før ambulancen kom. På sygehuset fik han renset og syet såret,
hvorefter han blev sendt hjem. Han er sygemeldt 1-2 måneder,
men slipper fra ulykken uden mén.
Vedligehold saven
Sikker håndtering af en motorkædesav begynder med, at savens
sikkerhedsudstyr er i orden. Forvis dig om, at:
 Savens bremse er rengjort
 Kæden er efterset og filet
 Kædebremsens funktion er kontrolleret
Instruer begyndere
Sikker betjening af motorkædesav kræver kendskab til savens
sikkerhedsfunktioner og de farer, brugen af den indebærer. En
medarbejder må først arbejde alene med saven efter at have lært
en sikker arbejdsteknik, der forebygger farerne. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderen får en grundig instruktion af
en sagkyndig på området.
Altid to hænder
Mange har skåret sig i venstre hånd/arm, fordi de har holdt emnet med hånden og forsøgt at holde saven med højre hånd alene.
Hold altid saven med to hænder.

INGEN ULYKKER ER TILFÆLDIGE
De forekommer typisk, når opmærksomheden svigter, når der
sker flere ting på samme tid, eller når der er for travlt.
Det er derfor vigtigt, at motorsavsføreren er meget opmærksom på træthed og ubehag som
følge af den fysiske og psykiske
belastning.
Undgå at maskinen kommer til at
bestemme arbejdsrytmen. Vær
ekstra påpasselig ved langvarige,
koncentrationskrævende opgaver. Og vær uhyre bevidst om
egne grænser.

Hold kontakt til ”savførere”
Fælder du træer, skal du sikre dig, at ingen kan blive ramt af faldende træer. Tilrettelæg arbejdet, så den der saver, har kontakt
med en anden person mindst fire gange i løbet af arbejdsdagen.
Sørg for at hjælp i givet fald kan nå hurtigt frem.

Regler og vejledninger
Brug altid personligt sikkerhedsudstyr i form af hjelm, visir, høreværn, arbejdshandsker, bukser med skæreindlæg og sikkerhedsstøvler.
Se mere om Motorkædesave samt Fælde- og skovningsarbejde
i Sikkerhedshåndbog for Skovbruget.
Se branchevejledningen om Erhvervsmæssig træklatring.
Se AT's vejledninger om Arbejde med motorkædesave og
Fældnings- og skovningsarbejde.
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