Ulykker på landet
Motorsav på afveje
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.

Anmeldte alvorlige arbejdsulykker





En rullestol angiver en anmeldt alvorlig arbejdsulykke i 2009, 100 i alt.
I 2008 blev der i alt anmeldt 142 alvorlige arbejdsulykker.
De røde rullestole angiver antallet af anmeldte arbejdsulykker til dato i
2010. En alvorlig arbejdsulykke har medført amputation, knoglebrud eller
omfattende skader på legemet.

Aktuelle råd
• Som arbejdsgiver må du kun lade medarbejdere benytte
motorkædesav, hvis de bruger personlige værnemidler:
hjelm, høreværn, øjenværn, benværn og fodværn.
• Som medarbejder skal du bruge de udleverede værnemidler.
• At arbejde med motorkædesav kræver instruktion i sikker
arbejdsteknik.
• Motorsaven skal af hensyn til sikkerheden være godt
vedligeholdt.

Læs mere om ulykken på
www.barjordtilbord.dk
www.landbrugsulykker.dk
Annonce nr. 19 af 46

Vidste du
• At motorkædesave har forårsaget
mange alvorlige ulykker, hvor folk er
blevet ramt af/har rørt ved kæden
under arbejdet, eller fordi træ eller
trædele har ramt den savende.
• At første betingelse for sikker
håndtering af saven er, at dens
sikkerhedsudstyr er i orden.
• At arbejdet med motorsave ikke må
udføres af personer under 18 år.

