Inspektioner över hela landet ska minska skador i skogsnäringen
För att öka säkerheten för den olycksdrabbade skogsnäringen drar Arbetsmiljöverket igång en nationell inspektionsinsats. 1
500 arbetsställen inspekteras under två år.
Skogen är en av Sveriges viktigaste näringar. Närmare 30 000 personer arbetar inom skogsbruket. Branschen är en av de mest
olycksdrabbade i förhållande till antalet sysselsatta.
Hittills i år har sex personer dött vid trädfällning. Det motsvarar i snitt en dödsolycka i månaden. Mellan 2007 och 2011 dog 26 personer inom
skogsbruket. Det anmäldes närmare 600 arbetsolyckor med sjukfrånvaro och drygt 100 arbetssjukdomar, 89 procent gällde män och 11
procent kvinnor.
Förutom att trädfällning kan leda till döden sker fyra av tio olyckor i samband med att man halkar, fastnar i rötter, ramlar ur skogsmaskiner och
tappar kontrollen över kraftfulla handverktyg.
Mer osynliga hot präglar också skogsarbetet, såsom bekämpningsmedel och den utsatthet som allt ensamarbete i skogen innebär.
Utöver anmälda olyckor och allvarliga tillbud bedöms mörkertalet vara stort.
– Nu satsar vi för att öka säkerheten i en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Vi vill att skogsföretagen arbetar med att förebygga olyckor för
att pressa tillbaka antalet skador och dödsfall, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
Trenden inom dagens skogsbruk är att antalet småföretag växer. Många av de små företagen brister i det traditionella arbetsgivaransvaret
och säkerhetstänkandet som de stora skogsbolagen stått för.
– Det är en stor utmaning för arbetsmiljöarbetet att öka de små företagens medvetenhet om riskerna i skogsarbetet.
Ett axplock ur vad våra inspektörer kommer att ta upp vid inspektioner:
• Hur väl bedöms riskerna för allvarliga skador när träd fälls och skog avverkas?
• Hur många skogsarbetare är minderåriga och undantas de från arbetsuppgifter som är förbjudna för dem?
• Finns möjligheten att snabbt tillkalla hjälp när man arbetar ensam i skogen?
• Används skyddsutrustning vid arbete med bekämpningsmedel, röjsågar och motorkedjesågar?
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter träder i kraft under året. Där finns bland annat ett skarpt krav på dokumenterad kunskap om hur man
hanterar motorkedjesågar.
Här finns samlad statistik kring arbetsskador och sjukdomar i branschen.
Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Patrik Hemmingsson, arbetsmiljöinspektör och nationell projektledare, tel. 010-730 9776
Kaj Nielsen, arbetsmiljöinspektör, tel. 010-730 9561
Presstjänsten: 010-730 91 55.

Patrik Hemmingsson, arbetsmiljöinspektör och nationell projektledare, tel. 010-730 9776
Kaj Nielsen, arbetsmiljöinspektör, tel. 010-730 9561
Presstjänsten: tel. 010-730 91 55.

