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Säker vedhantering
Vedklyvar och vedkapar orsakar många olycksfall varje år. Händer och fingrar
skadas och även dödolyckor inträffar. Orsaken är ofta slarv eller borttagna skydd.
Motorsågskörkort
Genom motorsågskörkortet får du lära dig att
hantera motorsågen på ett säkert sätt. Körkortet
finns i flera nivåer och arbetsteknik för ved-kapning
behandlas på nivå A. Den som saknar giltigt
motorsågskörkort riskerar en sanktionsavgift på
10 000 kr.
Ha alltid mobiltelefonen med så att du kan slå
larm om något händer.
Ta rast regelbundet och ät och drick ordentligt när
du arbetar.

Klyv säkert

ü Ställ vedklyven stabilt och använd
jordfelsbrytare om klyven är elektrisk.
ü Följ instruktionerna från tillverkaren.
ü Ta absolut inte bort de skydd som finns på
maskinen.
ü Använd tvåhandsgreppet så att
säkerhetsspärren är aktiverad.
ü Ha inte bråttom när du klyver och var alltid
nykter.
ü Arbeta ensam vid maskinen. Att vara två kan
göra att arbetet går fortare, men samtidigt
mångdubblas risken för svåra klämskador.
ü Låt inte barn hantera vedklyven.

Kapa säkert

Bild: Säker Skog

ü Använd komplett skyddsutrustning med visir och
hörselskydd, skydds-byxa, handskar och
sågskyddsskor. Glöm inte första förband!
ü Använd en stabil sågbock. På Säker Skogs
hemsida finns några bra förslag.
ü Kolla motorsågens säkerhetsdetaljer dagligen.
Kastskydd och kedje-broms/sågstopp.

ü Ha alltid en väl skyddad kraftöverfö-ringsaxel
vid traktordriven klyv.
ü Håll fingrarna borta. Stäng av maskinen och
koppla ifrån vid driftsstörningar.
Första hjälpen
Ha alltid första förband med dig och se till så du
eller någon annan på arbetsplatsen kan ge första
hjälpen om olyckan skulle vara framme. En HLR
kurs är en bra livförsäkring.

ü Använd jordfelsbrytare och kolla elkablarna
regelbundet om du har en elkap.
ü Akta barnen! Barn tycker att vedtravar är roliga
att klättra på, men de kan lätt bli dödsfällor.
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