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Hva er en granryddedugnad? 
Granryddedugnader er dugnader rettet mot fremmede arter, særlig fremmede 

treslag og bartrær, i regi av Norsk Botanisk Forening, Naturvernforbundet, Sabima 

og Verdens Naturfond (WWF).  

Aktivitetene faller innunder kampanjen 'Den store granryddedagen', som 

innebærer et årlig arrangement med mål om å gjennomføre så mange dugnader 

som mulig mot fremmede arter den tredje helgen i september. 

 

Av ulike årsaker er det i en del tilfeller aktuelt lokalt å legge dugnadene til andre 

datoer av hensyn til vær og andre praktiske forhold. I slike tilfeller regnes det 

fortsatt som en granryddedugnad.  

 

  

HMS på granryddedugnader 
Retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet på dugnader i regi av 

Norsk Botanisk Forening, Naturvernforbundet, Sabima & WWF 

 

Foto: Anders Gunnar Helle 
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Begrensninger på granryddedugnader 
Granryddedugnader er begrenset til IKKE å innebære følgende aktiviteter: 

• Bruk av maskiner som ikke fremgår av retningslinjene 

• Dyrehold knyttet til beiting er dyreeiers ansvar 

• Aktiviteter som ikke er koordinert med og godkjent av foreningene 

 
Aktiviteter utover disse begrensningene er ikke i tråd med rammene for 

granryddedugnader og ansvaret knyttet til slike aktiviteter faller på den som 

planlegger og/eller utøver disse aktivitetene. 

 

 

 

Ansvarsforhold på dugnad 
Den enkelte deltaker er selv ansvarlig for å ivareta egen sikkerhet på dugnader. 

Deltakeren er selv ansvarlig for at kvaliteten og tilstanden på eget utstyr er i tråd 

med produsentens krav til bruk og sikkerhet. Handlingene til den enkelte deltaker 

er deltakerens eget ansvar.  

Deltakere under 16 år må ha en foresatt til stede, som også er ansvarlig for 

vedkommende sin sikkerhet. 

I tillegg til egen sikkerhet, så skal det alltid være en dugnadsansvarlig og en HMS-

ansvarlig på dugnaden. Valg av dugnadsansvarlig og HMS-ansvarlig skal 

informeres om til foreningen i forkant av dugnaden. 

Dugnadsansvarlig har det overordnede ansvaret for planlegging og koordinering 

av innsatsen. Dette innebærer at alle samtykker er innhentet og at nødvendig 

utstyr er på plass. 

HMS-ansvarlig er ansvarlig for at aktivitetene på dugnaden skjer på en trygg og 

forsvarlig måte. Det skal komme tydelig frem ovenfor deltakere på dugnaden 

hvem som er HMS-ansvarlig. HMS-ansvarlig har rett til å stanse aktiviteter på 

dugnaden, eventuelt hele dugnaden, om det vurderes dit hen at hensynet til helse, 

miljø eller sikkerhet ikke er ivaretatt. Om enkelte deltakere ikke følger HMS-

retningslinjene har HMS-ansvarlig rett til å nekte deltakeren videre deltagelse. 

Dersom deltakere opplever at dette ikke ivaretas, skal det rapporteres umiddelbart 

til HMS-ansvarlig. 

 

Dugnadsansvarlig og HMS-ansvarlig bør være ulike personer, men kan være 

samme person.  
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Planlegging av dugnad 

Avtale med grunneier 

En dugnad eller aktivitet på en eiendom må skje etter avtale med grunneier, som 

er besitter av eiendomsretten. Eiendomsretten er retten til å eie, kontrollere og 

styre en eiendom. I mange tilfeller har en eiendom flere grunneiere, i form av et 

sameie, og i slike tilfeller må den som planlegger en dugnad sikre seg om at 

samtlige grunneiere aksepterer og samtykker til de planlagte aktivitetene, i tråd 

med § 1 og § 4 i sameigelova og § 105 i grunnloven. 

 

Hvordan vet man hvem som er grunneier?  

Søk på eiendommen her 

 

Informasjon til deltakere 

Grunneiere skal i forkant av dugnaden gjøres kjent med stedet, værforholdene og 

nødvendig utstyr for å utføre de planlagte aktivitetene. Informasjonen som gis i 

forkant skal være skriftlig, gitt at den er av en generell karakter, og skal inneholde 

navn og telefonnummer til dugnadsansvarlig og HMS-ansvarlig. 

Ved oppstart av dugnaden skal HMS-retningslinjene gjennomgås for alle deltakere 

og være tilgjengelig for nærmere lesning enten digitalt eller i papirformat. Det skal 

tydeliggjøres hvem som er HMS-ansvarlig og hvor man finner førstehjelpsutstyr. 

Eventuelle spørsmål fra deltakere om HMS skal avklares og besvares før oppstart. 

 

Varsling til brannvesen 

Dersom det er planlagt bruk av åpen ild, enten knyttet til brenning av bål og/eller 

hogstavfall, lyng- eller bråtebrenning, så skal lokalt brannvesen informeres.  

Brenning skal foregå i tråd med lokale og nasjonale regler og retningslinjer 

(eksempelvis bålforbud) og eventuelle aktiviteter utover dette må godkjennes av 

den aktuelle brannmyndighet. 

 

Forvaltningsinteressante arter 

I forkant av dugnaden skal det avdekkes forekomst av eventuelle sjeldne eller 

truede arter i Artskart, samt gjøres en vurdering i tiltaksområdet. Ved forekomst 

skal det vurderes forebyggende og avbøtende tiltak for å unngå skade på artene. I 

tillegg til særlig hensyn til forvaltningsinteressante arter, skal det tas et generelt 

hensyn til fugl i hekkesesongen.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-6
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-105---grunnloven--105/id455955/
https://www.kartverket.no/eiendom
https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/427864,7623020/3/background/topo2/filter/%7B%22IncludeSubTaxonIds%22%3Atrue%2C%22Found%22%3A%5B2%5D%2C%22NotRecovered%22%3A%5B2%5D%2C%22Style%22%3A1%7D
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Verneområder 

I utgangspunktet skal ikke frivillige organisasjoner og privatpersoner bedrive 

forvaltningstiltak i verneområder, men i enkelttilfeller finnes det unntak, som for 

eksempel at det gjøres tiltak på privat eiendom hvor deler av eiendommen er 

vernet.  

Ved dugnader ved eller i verneområder, så er man pliktig til å sjekke 

vernebestemmelser og få tillatelse fra den aktuelle forvaltningsmyndighet 

(Statsforvalter/kommune). Enhver dugnad i et verneområde skal styrke, ikke skade, 

verneverdiene. Enkelte verneområder har også en skjøtselsplan eller 

arbeidsinstruks, som skal følges eller konsulteres.  

 

Fordeling av roller 

Det skal i forkant av dugnaden fordeles roller, hvorav det er to obligatoriske roller; 

Dugnadsansvarlig og HMS-ansvarlig, samt at det ved eventuell fordeling av 

deltakere på arbeidslag skal være én arbeidsleder per arbeidsområde. 

Det er videre anbefalt at det avtales hvem som er matansvarlig, og at 

vedkommende gjøres kjent med eventuelle matallergier og -preferanser hos 

deltakerne i forkant av dugnaden. 

 

Risikovurdering og beredskapsplan 

Det skal gjøres en risikovurdering i forkant av dugnaden, hvor det skal kartlegges 

uønskede hendelser som kan oppstå under og/eller som følge av dugnaden.  

Risikovurderingen skal knyttes til en beredskapsplan med forebyggende og 

avbøtende tiltak for hver av hendelsene (se eksempel i vedlegg I). 

 

Beredskapsplan for arrangementer 

Eksempler på hva som kan oppstå av kriser på arrangementer: 

• Hendelser knyttet til dugnaden 
• Akutt sykdom/ulykker 

• Alkohol eller ruspåvirkede deltagere 

• Matforgiftning, matallergi 
• Psykiske kriser 

• Kriser som rammer andre deler av landet 
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Forebygging av kriser 

Det er oppgaven til HMS-ansvarlig og dugnadsansvarlig å: 

• Være til stede gjennom hele dugnaden, og alltid være tilgjengelig på 
telefon. 

• Forby eller fraråde farlige aktiviteter eller bruk av farlig utstyr, især for 
personer som ikke har adekvat opplæring og trening 

• Påby eller anbefale redningsvest, verneutstyr eller annet påbudt eller 
anbefalt utstyr 

• Ta styringen om kriser skulle oppstå 

• Til enhver tid å besitte oppdaterte deltagerlister. 
• Sørge for at nødvendig førstehjelpsutstyr er tilgjengelig både for 

arrangørene og deltakerne 

• Informere deltagere og arrangører om plan for brann- og evakuering 

• Informere pressen dersom en større ulykke skulle oppstå, men da alltid i 
samråd med styreleder evt. andre i den aktuelle foreningens ledelse. 

 

Dugnadsarbeid 

Generelle hensyn 

Varsling ved uhell 

Dersom det oppstår et uhell, det være seg mindre skade på person, gjenstand 

eller eiendom, så må HMS-ansvarlig varsles så fort som mulig. Uhellet skal meldes 

inn til foreningen som en avviksmelding (vedlegg IV). 

 
Pauser 

Det er viktig med pauser gjennom dugnaden, minimum én skikkelig pause på 20 

minutter per tredje time, slik at deltakere kan hvile og ta seg drikke. Særlig er det 

viktig om man utfører risikofylt arbeid, som bruk av motorsag, løfting av tunge 

greiner, mating av fliskutter eller bål, da faren for uhell øker med utmattelse. 

 

Trygge løft 

Greiner med bar, gjerne fuktige og viklet sammen med andre greiner, er tunge og 

kan fort resultere i ryggskade. Det skal derfor etterstrebes trygge løft, som 

innebærer å kappe greiner i mindre deler som er kortere enn 2 meter og stokker til 

størrelser med vekt mindre enn 30 kg. Greiner større enn dette skal håndteres 

varsomt og kun av personer som er trygge på at arbeidet kan utføres uten fare for 

belastningsskade. Stokker tyngre enn 30 kg må løftes av minimum to personer. 
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Vær og vind 

Granryddedugnader er særlig sårbare for værforholdene med hensyn til vær og 

vind. Dersom det er vindfullt, altså mer enn 10 m/s med vind, så skal det ikke felles 

trær i åpne områder eller kantsoner, kun inne i plantefelt hvor det er beskyttelse 

mot vinden. Blåser det mer enn 15 m/s skal det ikke felles trær i det hele tatt. 

Er det mer enn 30 grader varmt, så skal det ikke utføres fysisk krevende aktiviteter i 

forbindelse med dugnader og det skal være god tilgang på drikke underveis. 

Det skal ikke utføres brenning av bål eller hogstavfall dersom det er tørt i bakken, 

og ideelt sett bør det ha regnet den siste uken. Lyng- og bråtebrenning skal ikke 

skje ved vindhastigheter over 8 m/s eller om det er tørt i bakken. 

 

Fall og vridning 

Dersom det er våt eller frossen bakke, så kan det være glatt og fare for fall på 

nakent eller mose- og lavbevokst berg. Det er også stor fare for å falle gjennom 

eller skli på våte greiner, og det må derfor vises særlig hensyn på dugnader i våte 

eller kalde forhold. 

 

Transport 

All transport av personer og utstyr skal skje etter gjeldende trafikklover og regler. 

For transport med båt, skal samtlige personer ha på redningsvest med mindre det 

benyttes ferje hvor dette ikke er påkrevd.  
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Bruk av motorsag/motorryddesag 

Krav til verneutstyr for bruk av motorsag: 

• Godkjent vernebukse 

• Godkjente vernestøvler 

• Godkjent hjelm  

med hørselvern og visir 

• Enkeltmannspakke og/eller førstehjelpsskrin tilgjengelig på arbeidsstedet 

Krav til verneutstyr for bruk av motorryddesag: 

• Godkjent hjelm påmontert godkjent hørselvern og visir/vernebriller. 

• Fottøy med godt gripmønster. 

• Enkeltmannspakke og/eller førstehjelpskrin tilgjengelig på arbeidsstedet. 

Godkjenning innebærer: 

Felles for alle godkjente produkter er at disse skal være CE-merket. 

I tillegg skal de være merket i henhold til europeisk standard (EN): 

• Vernestøvler: EN 381-6, eller EN 345-2 

• Vernebukse: EN 381-5 

• Hjelm: EN 397, hørselvern: EN 352 

 

 

 

Foto: Aleksander Åsnes / NRK 
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Plikt til å bruke verneutstyr: 

Foreningene stiller ikke med motorsag, motorryddesag eller tilhørende utstyr og 

eventuell bruk må skje med deltagernes eget utstyr. Deltageren er selv ansvarlig 

for å ha nødvendig verneutstyr og kompetanse på bruk av motorsag. Hvis en 

deltaker nekter å bruke påbudt verneutstyr vil deltakeren bli nektet deltagelse på 

dugnaden. 

 

Krav til motorsagkurs 

Det stilles krav til at minst én deltager må ha godkjent motorsagkurs dersom det 

skal brukes motorsag på dugnad. Dersom deltakere deles opp i ulike arbeidslag 

må det være minst én deltaker med godkjent motorsagkurs per arbeidslag for at 

det skal godkjennes bruk av motorsag. 

 

Felling av større trær 

Større trær eller plantefelt med sitkagran skal som regel fjernes av profesjonelle og 

kun unntaksvis fjernes på dugnad. Dersom det er planlagt fjerning av større trær 

eller plantefelt på dugnad, så skal det avklares med HMS-ansvarlig og foreningen i 

forkant. 

 

Alenearbeid anbefales ikke 

Hvis alenearbeid likevel inntreffer må tilfredsstillende kommunikasjonsutstyr 

medbringes. 

 

For videre informasjon om sikkerhet ved bruk av motorsag, se filmserien fra 

Skogkurs i vedlegg II. 

 

 

Bruk av fliskutter 

Fliskutter skal kun opereres av personer over 16 år.  

Vedkommende skal gjøres kjent med regler for sikkerhet og bruk fra produsenten, 

samt sjekke at vernemekanismer funker før oppstart. For å forebygge bruk i strid 

med god HMS, skal det kun være én person som står for innmating av greiner. 

Bruk i strid med retningslinjene for fliskutteren er forbudt. 

 

  



9 
 

Brenning av bål/hogstavfall 

All bruk av åpen ild skal skje på en forsvarlig 

måte og i tråd med gjeldende lov- og 

regelverk. Bartrær, lyng og annen lett/tørr 

vegetasjon gir gjerne gnister og stiller 

strengere krav til vurdering av spredningsfare. 

 

Bålforbud 

Mellom 15. april og 15. september er det 

generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt 

ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, 

bålpanner og annen åpen ild, i skog og 

utmark uten tillatelse fra kommunen. 

 

Plassering av bålplass 

Bålplasser skal ikke plasseres på nakent berg 

eller i sårbar vegetasjon, ei heller nær høy vegetasjon med fare for spredning.  

 

Hensyn til vær og vind 

I perioder uten nedbør øker skogbrannfaren raskt. Særlig tidlig på våren før 

gresset blir grønt, kan brannfaren være ekstrem. Følg med på 

skogbrannfareindeksen til Meterologisk Institutt. Merk at det kan være store lokale 

variasjoner. 

Det skal ikke brennes bål om det er vindstyrke eller -retning som medfører fare for 

ukontrollert brannspredning. 

 

Oppfølging av brannsted 

Brannstedet skal holdes under oppsyn frem til det er sikkert at brannen har slukket 

fullstendig, også i bakken. Dersom det brennes store bål med hogstavfall under 

tørre eller varme forhold, så kan dette ta opptil 4-5 dager. 

 

Alltid varsle lokalt brannvesen før brenning av større eller flere bål 

 

 

  

Foto: Anders Gunnar Helle 

https://skogbrannfare.met.no/
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Lyng- og bråtebrenning 

Lyng- og bråtebrenning er i utgangspunktet ikke en del av granryddedugnader, 

men kan være aktuelt i en del tilfeller der det er større felt med ungskudd og 

småtrær, for å rasjonalisere arbeidet og samtidig rehabilitere gammel lynghei. 

 

Krav til utstyr: 

• Brannsmekke 

• Gassbrenner 

• Enkeltmannspakke og/eller førstehjelpsskrin tilgjengelig på arbeidsstedet 

Anbefalt utstyr: 

• Løvblåser 

• Branndress 

 

Varsle lokalt brannvesen 

Lokalt brannvesen skal alltid varsles i forkant av lyng- og bråtebrenning med 

informasjon om hvor og når det skal brennes. 

Når den planlagte brenningen er ferdig skal brannvesenet informeres om at 

brenningen er avsluttet.  

 

Varsle media 

Det bør varsles til lokale aviser og gjennom lokale formidlingskanaler at det skal 

brennes for å unngå unødig frykt for ukontrollert brann og belastning av 

brannvesenets alarmsentral.  

Foto: Anders Gunnar Helle 
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Kunnskap om brenning 

Før man utfører eller planlegger lyng- eller bråtebrenning bør man ha deltatt på 

minst ett kurs lyng- og/eller bråtebrenning. De første gangene bør man alltid ha 

med seg erfarne brennere.  

 

Plan for brenning 

Lyngbrenning skal skje i tråd med en lokal plan for brenning, som fastsetter 

planlagt brent areal per år i størrelse og plassering. NB! Grunnet variasjon i 

værforhold på tidspunktet for brenning kan plassering variere noe. Dersom det 

ikke foreligger en plan for brenning bør det utarbeides før oppstart. 

 

Sikkerhet over kvantitet 

Ikke start på mer enn én brannflate av gangen for å unngå tap av kontroll over 

brannspredningen. Pass på at brannflatene ikke deler seg i ulike retninger. Ikke 

brenn for store flater av gangen, både av hensyn til sikkerhet og naturmangfold.  

 

Hensyn til vær og vind 

Det bør generelt ikke brennes ved stor brannfare. Det bør være noe markfuktighet 

for at det skal utføres brenning og ikke for tørr vegetasjon. Brenning skal ikke skje 

ved sterk vind eller dersom vindretningen er mot bebyggelse, tett vegetasjon eller 

andre sårbare elementer (infrastruktur, arter, osv.). Brenning skal alltid ta 

utgangspunkt i topografi og vindforhold, slik at man ikke brenner mot 

spredningsretningen.  

 

Barrierer og branngater 

Ved brenning skal det benyttes naturlige barrierer som veier, høyder/topografi, 

vann og våtmark for å kontrollere brannen. Der naturlige brannbarrierer ikke 

finnes, skal det forsiktig lages en branngate som stanser brannen. 

 

Sikker rømningsvei 

Det er viktig at man alltid har en sikker rømningsvei, slik at man ikke risikerer å 

brenne seg selv inne uten mulighet for å unngå brannen. 

 

Unngå røyk 

Ved brenning genereres det mye røyk som kan skade luftveier og i verste fall 

resultere i bevisstløshet. Unngå derfor å puste inn røyk og ta om mulig pauser 

mellom brenning av ulike brannflater.  
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Brenning av høy vegetasjon 

Ved gjengroing av lynghei, og særlig ved spredning av fremmede bartrær, vil 

vegetasjonen bli høy og biomassen øke. Dette vil bety økt fare for tap av kontroll 

over brannen, økte temperaturer som kan gjøre det vanskelig å styre retningen på 

brannen og økt skade på vegetasjonen over og under bakken.  

Ved slik utfordrende brenning skal det derfor alltid:  

• Gjøres av kompetente personer med erfaring fra lignende brenning. 

• Brannvesenet skal informeres om forholdene og den økte risikoen. 

• Benyttes branndress 

Om vegetasjonen er for storvokst med trær og busker, skal man først tynne ut eller 

fjerne disse for å redusere brannfaren. 

 

Krav til antall 

Det bør alltid være minimum tre personer tilstede for at de skal kunne utføres 

trygg brenning. 

Dersom det er en utfordrende brenning med enten høy vegetasjon eller mangel 

på naturlig barrierer bør antallet økes. 

 

 

  

Foto: Anders Gunnar Helle 
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Vedlegg I - Risikovurdering og beredskapsplan 

Personrisiko 

Risikomoment Hva kan skje? Hvor? Tiltak for å forhindre uhell 

Deltakere i dårlig 
form/ujevn form  

• Klarer ikke å 
gjennomføre 
dugnaden 

• Sinker hele 
gruppa  

• Vurdere om deltakerne er i stand til å gjennomføre dugnaden. Kan arbeidet 
gjøres kortere/enklere 

• God informasjon om dagens dugnad 
• Informasjon om pakking av utstyr 
• Avklare hva slags arbeid de ulike deltakerne er komfortable med 

• Fordele deltakere utfra arbeids- og funksjonsevne 
• Oppfordre til samarbeid om arbeidsoppgavene 

• Avtale om mulighet for selvvalgte pauser utfra behov  
Personskade I • Belastningsskade 

• Feil ved løfting 

• Ryggskade 

• Vurdere om deltakerne er i stand til å gjennomføre dugnaden. Kan arbeidet 
gjøres kortere/enklere 

• Avklare hva slags arbeid de ulike deltakerne er komfortable med 

• Fordele deltakere utfra arbeids- og funksjonsevne 
• Oppfordre til samarbeid om arbeidsoppgavene 

Motorsagulykke • Kast på 
motorsag 

• Treffe eget 
bein/fot 

• Treffe andre i 
nærheten 

• Personskade 

• Død 

• Sikre at brukere av motorsag har tilstrekkelig kompetanse på bruk av motorsag 
• Minst én deltaker på arbeidslag med motorsagkurs 

• Krav til bruk av sikkerhetsutstyr 

• Krav til avstand mellom motorsagbruker og øvrige deltakere 
• Skille arbeidsområdene inn i delområder med og uten motorsagaktivitet 
• Vurdere behov for motorsag 
• Vurdere å kun bruke motorsag utenom annen aktivitet 

Trefelling • Tre kan falle over 
en deltager 

• Personskade 

• Død 

• Informasjon til alle deltakere før oppstart av dugnaden 

• Dele inn arbeidsområdene i delområder med og uten bruk av motorsag 
• Krav til minsteavstand på minimum 1,5 ganger lengden på treet 

• Krav til minstealder på 16 år for deltagere i delområder med bruk av motorsag 
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Fliskutterskade • Arm i fliskutter 
• Amputasjon 
• Død 

• Tildele ansvarsperson for bruk og håndtering av fliskutter 
• Kun én som kan bruke fliskutter 
• Gjennomgang av sikkerhet ved bruk av fliskutter før oppstart av fliskutter 

• Sjekke fliskutter for eventuelle skader før oppstart 
Brent inne • Mangel på 

rømningsveier 
under lyng- eller 
bråtebrenning 

• Brannskade 

• Død 

• Lage en plan for brenning 

• Sjekke værmeldinger og særlig vindretninger 

• Gå gjennom området i forkant og vurder mulige sprednings- og rømningsveier 

Ukontrollert 
brannspredning 

• For stor 
temperatur 

• For mye vind 

• Tørrere 
vegetasjon enn 
antatt 

• Materiell skade 
• Brannskade 

• Død 

• Varsle lokalt brannvesen før og etter brenning 
• Lage en plan for brenning 

• Sjekke værmeldinger og særlig vindretninger 
• Gå gjennom området i forkant og vurder mulige sprednings- og rømningsveier 

• Ha med tilstrekkelig antall deltagere 
• Utføre prøvebrenning på sikre arealer med naturlige barrierer 

Gnagsår • Orker ikke delta 
lenger 

• Sinker gruppa 

• Informasjon 
• Plastre med en gang man kjenner noe, gjerne før 

• Ha med førstehjelp 

• Aldri gå alene, følge tilbake til bilen. Vente eller kjøre tilbake kun hvis nok biler. 
• Eget ansvar 

Solbrenthet • Sår hud 

• Feber/dårlig 
allmenn tilstand  

• Fornuftig bruk av solkrem med tilstrekkelig høy solfaktor 

• Tildekking av utsatte hudpartier 

• Lag pakkeliste til deltagere i forkant 
• Eget ansvar  

Matforgiftning • Allergisk 
reaksjon 

• Oppkast, 
magesyke 

• Samle inn informasjon om matallergier og preferanser i forkant av dugnaden 
• Informasjon om renslighet 
• Sørge for at drikkevannet er av god kvalitet 
• Aldri gå alene, følge tilbake til bilen. Vente eller kjøre tilbake kun hvis nok biler. 
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• Kan ikke gå 
videre 

• Tilgang til nødnummer og vite hvor nærmeste legevakt er 

Ikke tilgang til 
drikke underveis 

• Uttørking 
/slapphet  

• Informasjon 

• Påse at alle fyller tilstrekkelig med drikke før avreise 
• Påfyll underveis/planlegge og gjøre seg kjent om steder for påfyll 

Flåttbitt • Allergisk 
reaksjon 

• Alvorlige 
senvirkninger 

• Informasjon, spesielt ved aktiviteter i skogen og ved kysten 

• Oppfordre til egensjekk hver kveld 
• Fjerning av flått med egnet redskap, ta med pinsett 

Dårlig 
mobildekning 

• Vanskeligheter 
med å få hjelp 
ved skader/uhell 

• Kartlegge på forhånd steder underveis på turen for mulig mobildekning 

• Lagt en plan som ikke er avhengig av dekning.  

Bratte opp- og 
nedstigninger 
med fare for løse 
steiner 

• Løse stein treffer 
mennesker 

• Utglidning 

• Skrubbsår 

• Brudd 

• Død 

• Informasjon 

• Klare regler for ferdsel – jf. skred, klatring 

• Ta kontakt med nødhjelp 
• Se førstehjelp 
• Oppmerksom på eget ansvar  

Bom  • Stenges inne av 
bom 

• Kontakt grunneier via kommunen på forhånd. Ansvarlig for turen skal ha oversikt 
over grunneiere og informere grunneiere om turen. 

• Hvor mange biler skal inn og ut? 

• Samarbeide med lokale  
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Verdisaker  • Personlige 
eiendeler blir 
stjålet  

• Arrangørens 
eiendeler blir 
borte 

• Deltagers eget ansvar å passe på verdisaker 
• Sjekkliste og underskrive skjema for utlån 
• Nummerere saker 

• Låntager er ansvarlig for arrangørens eiendeler. Hvis borte, erstatning. 

 

Miljørisiko 

Risikomoment Hva kan skje? Hvor? Tiltak for å forhindre uhell 

Brannspredning • Ukontrollert 
spredning av 
brann fra bål 

• Brannvarighet er 
lengre enn antatt 

• Sterk vind 

• Brann nær 
bebyggelse 

• Avtale med lokalt brannvesen 
• Sjekke værmeldingene før dugnaden 

• Planlegging av brannfelt og bålplasser i forkant av dugnaden 
• Plassere bål og brannflater i tilknytning til naturlige barrierer i landskapet 
• Informasjon om rutiner for brannslukking 

• Egne brannansvarlige som er ansvarlig for å passe på bål/brannflater under og 
etter dugnaden 

• Avtale samlingspunkt for deltagere ved branntilfeller  
Erosjon • Svekket 

jordbinding etter 
fjerning av trær 

• Jordskred og 
steinsprang  

• Vurdere skredfare utfra eksposisjon og jordforhold, samt se etter spor etter 
skred i tilsvarende omkringliggende område. 

• Vurdere å la enkelttrær stå igjen eller behov for sikringstiltak 

Vannskade • Økt vannføring 
nedstrøms for 
tiltaksområdet 

• Vannskade på 
bebyggelse  

• Vurdere grunnforholdene og topografien under planleggingsfasen 
• Forhøre seg med grunneiere om de er positive til tiltaket og om de er bekymret 

for vannføringen eller har hatt problem med dette tidligere 

• Se etter gamle grøfter og veiter 
• Følge med på området i etterkant av tiltaket 
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Skade på 
kulturminner 

• Felling av trær 
over 
kulturminner 

• Bålbrenning på 
kulturminner 

• Sjekke tilgjengelig informasjon om kulturminner på www.kulturminnesok.no før 
dugnaden 

• Vurdere området man jobber i underveis 

Skade på 
infrastruktur 

• Felling av trær 
over 
ledningsnett  

• Avklare med eier av strømlinjen eller kabelen i forkant av dugnaden 

• Vurdere om arbeidet bør settes til side for profesjonelle 
• Vurdere ekstra nøye vindretning og eventuell greinvikling på de aktuelle trærne 

Forstyrrelse av 
dyreliv 

• Bruk av 
bensindrevet 
motorsag i 
hekketid 

• Aktivitet nær 
sårbare 
fugleområder og 
verneområder 

• Unngå aktivitet nær sårbare fugleområder og naturreservater 
• Søke om tillatelse fra forvaltningsmyndighet for aktivitet nær verneområder 

• Vurdere bruk av elektrisk motorsag eller håndredskap som alternativ til 
bensindrevet motorsag 

Forurensing til 
miljøet 

• Lekkasje fra 
motorsag eller 
bensin- og 
oljekanner 
 

• Sjekke utstyr og kanner for eventuelle lekkasjer før oppstart 

• Designere egne oppbevaringsplasser for bensin og olje under dugnaden 
• Vurdere bruk av elektrisk motorsag om tilgjengelig 

http://www.kulturminnesok.no/
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Vedlegg II - HMS ved bruk av motorsag 

Filmserie om sikkerhet ved bruk av motorsag laget av Skogkurs på oppdrag fra 

Skogbrukets HMS-utvalg – med økonomisk støtte fra Skogbrukets 

Verdiskapingsfond. 

 

1. Sikkerhet og ansvar 

 

2. Verneutstyr 

 

https://www.youtube.com/embed/LsPHPpwJfNI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/RdsR8oJ3tw0?feature=oembed
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3. Grunnleggende bruk av motorsag 

 

 

4. Felling 

 

  

https://www.youtube.com/embed/nDKv7FxAg4s?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/f_5EnFYT7j4?feature=oembed
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5. Kvisting 

  

 

6. Kapping 

 

  

https://www.youtube.com/embed/NeIsekJKu2s?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/mzElS7_RKrU?feature=oembed
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7. Nedtagning av fastfelt tre 

 

 

8. Vindfallhogst 

 

  

https://www.youtube.com/embed/cP3Hsr8mHgY?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/bfysESsSXEw?feature=oembed
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Vedlegg III – Førstehjelp 

Hvis det oppstår krise 

Hvis en krise oppstår, gjør følgende: 

1. Du kan være førstemann på stedet etter at krisen har oppstått! Din innsats 

kan redde liv. Ta ledelsen, eller bistå andre som allerede hjelper. 

a. Redd liv, deretter ev. materielle verdier 

2. Er personen bevisstløs? Se råd om umiddelbar førstehjelp. 

3. Ring nødnumre ved behov eller ved usikkerhet. 

 

Brann:  110 

Politi:   112 

Ambulanse: 113 

 

Husk å oppgi: Navnet ditt 

Hvor du ringer fra 

Hva som har skjedd 

Du vil få profesjonell veiledning når du ringer nødnummeret. Er du i tvil om du skal 

ringe et nødnummer eller ikke, ring alltid. Det er bedre å ringe en gang for mye 

enn en gang for lite. 

 

 

Dette gjør du ved bevisstløshet 

• Puster han? Se, lytt og føl i inntil 10 sekunder 

• Beveger brystkassen seg? 

• Lytt etter pustelyder 

• Føl om han/hun puster mot kinnet ditt 

• Se etter tegn på ytre skade 

• Se etter eventuell nødhjelpsbrikke som informerer om pasienten har en 

underliggende sykdom som epilepsi eller diabetes 
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Når pasienten ikke puster 

• Tilkall hjelp. Få noen til å ringe 113 

• Legg han på ryggen om mulig 

• Bøy hodet godt bakover 

• Løft haken frem 

• Dette kan føre til at pusten kommer tilbake. 

• Forsiktig med å bøye hodet hvis nakkeskade mistenkes 

• Fjerne løse gjenstander, mat, slim eller løse tenner 

 

Slik utfører du munn-til-munn innblåsning: 

• Legg din ene hånd på hans panne, bøy hodet godt bakover, klem 

neseborene sammen med tommel og pekefinger 

• Med den andre hånden løftes haken godt opp, eventuelle fremmedlegemer 

eller gebiss fjernes 

• Legg leppene dine rundt hele munnen. Blås inn til brystkassen hever seg 

(ca. to sekunder). Ta bort munnen din så luften slipper ut igjen. Blås på ny 

• Dersom pasienten fortsatt ikke våkner, fortsett med hjertelungeredning 

 

Slik utfører du hjertekompresjon 

Hjertekompresjon utføres med strake armer og med bruk av 

tyngden fra overkroppen. Kompresjonens dybde avhenger av 

kroppsstørrelse, men noe kraft må benyttes. Dette er fysisk 

krevende og fordrer god teknikk 

 

Fremgangsmåte: 

• Legg deg på kne inntil pasientens arm 

• Hendene dine plasseres oppå hverandre på brystbeinet, midt mellom 

brystvortene. Håndbaken på den nedre hånden skal trykke mot brystbeinet, 

ikke flat hånd 

• Trykk rett ned (4-5 cm) og slipp opp igjen (røde piler). Det kreves et relativt 

hardt trykk på. 

• Trykk 30 ganger i rask rekkefølge. Tell høyt 

• Deretter 2 innblåsninger før 30 nye trykk, o.s.v. 

• Dersom man er flere bør man bytte på å gjøre kompresjoner så man ikke 

sliter seg ut. Sliter man med innblåsinger er det aller viktigste at man utfører 

kompresjoner. 
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Brystkompresjon, barn og spedbarn 

Hvis barnet ikke viser tegn til sirkulasjon, må du begynne med hjertelungeredning 

som er en kombinasjon av brystkompresjoner (trykk mot brystkassen) og munn-til-

munn-innblåsinger for å simulere blodsirkulasjon og pusting 

Hvis du er alene, gi da fem innbåsninger først og gi så standard 

hjertelungeredning (HLR, 30:2) i ett minutt før du henter hjelp. 

 

1. Gi 5 innblåsninger munn-til-munn 

2. Plasser fingrene på brystet 

a. Finn nedre del av brystbeinet - omtrent der det nederste ribbeinet 

møter brystbeinet - og plasser langfingeren og pekefingeren på den 

ene hånden her 

3. Plasser den andre hånden på brystbeinet 

a. Plasser "hælen" til den andre hånden på nedre halvdel av brystbeinet 

ved siden av de to fingrene. Dette er hvor du skal trykke med den ene 

hånden 

4. Gi brystkompresjoner 

a. Knel ned med skulderen din over brystbeinet og hold armen strak 

b. Press ned brystbeinet ca. en tredjedel av dybden i barnets bryst 

c. Slipp opp trykket mot brystet, men ikke fjern hånden din 

d. Hold fingrene løftet slik at du ikke presser ned ribbena 

e. Gi 30 kompresjoner med en frekvens på ca. 100 per minutt 

5. Veksle mellom kompresjoner og munn-til-munn-innblåsinger 

a. Etter at du har gitt 30 kompresjoner, foretar du 2 innblåsinger 

b. Fortsett denne rytmen med 30 kompresjoner og 2 innblåsinger (30:2) 

inntil hjelp ankommer og overtar, eller den skadete begynner å 

bevege seg eller puste igjen, eller du blir så utslitt at du ikke klarer 

mer 

Brudd og forstuinger 

• Den skadde kroppsdelen bør stabiliseres og holdes i ro. Bevegelse gir mer 

smerte. 

• Brudd kan stabiliseres med en spjelk. Liggeunderlag og sitteunderlag egner 

seg godt til å spjelke med. Bruk idrettstape eller skjerf på begge sidene av 

leddene slik at spjelken holder leddet ovenfor og nedenfor bruddstedet i 

ro. 

• Hold skaden høyt, hvis det kan gjøres uten å påføre smerte. 

• Ved skade i leddområdene kan det være lurt å legge på en kjølepakning. 

• Er det blødning må den stoppes og såret dekkes. 

• Hold personen varm. Hvis den skadde må flyttes for å komme i ly, må 

skaden først spjelkes. 
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• Tilkall egnet transport. Er dere flere i følget, bør ikke alle forlate stedet for å 

skaffe hjelp. Lager dere en provisorisk skikjelke eller båre, så vær obs på at 

uforsiktig transport kan forverre skaden. 

 

Hodeskader 

• Er bevisstheten nedsatt, legges den skadde i sideleie. 

• Sørg spesielt for at luftveier er frie og at pasienten puster tilfredsstillende. 

• Vær forsiktig dersom pasienten har nakkeskader. 

• Følg med på om bevissthetsnivået forandrer seg. 

• Dekk til sår. 

 

Ved kutt i skalpen 

• Blødningen stoppes ved å klemme sårkantene sammen og holde et jevnt 

trykk mot såret.   
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Vedlegg IV – Avviksmelding 
Kryss av for hva forholdet gjelder: 

 Orden, Renhold  Utslipp, forurensning  Opplæring, Informasjon 

 Svakhet, feil, mangel  Brann, eksplosjon  Vedlikehold, service 

 Brudd på rutine eller 

instruks 

 Skade/Nesten ulykke   Avvik (lov, forskrift, 

kvalitet) 

 Arbeidsrelaterte 

helseplager 

 

Arbeidsulykke 

 

Annet:……………………… 

 

Dato, tid Arbeidsplass/sted Tiltaksnr. (fylles ut 

av foreningen) 

   

Beskrivelse av forholdet 

 

(Mulige) Følger av forholdet? 

 

Ved alvorlige hendelser og personskader 

 

Navn: …………………………    Adresse: ………………………………….   Tlf.nr.: 

……………… 

Hva/hvem er skadet: 

 

Legebehandling (ja/nei):……. Navn på lege: ……………………………      

Tlf.nr:…….…………. 

 

Sykmeldt (ja/nei):…………….Varighet:……………………………  
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Beskriv hendelsesforløpet til skaden:  

 

Forslag til tiltak/ hva kan vi lære av hendelsen: 

 

 

Signatur: ……………………………………………. 


