REFERAT
MØTE I SKOGBRUKETS HMS-UTVALG 23. november 2021.
KL. 10.00, Fellesforbundets lokaler og på teams
DELTAKERE
Til stede:
Endre Lie (Fellesforbundet), Mikael Fønhus (Skogbrukets Kursinstitutt), Harald Øie (Arbeidstilsynet), Bjørn
Lauritzen (MEF), Kjell-Olav Bjerknes (Elvia AS/Energi Norge), Tore Jevnaker (NLR) og Camilla Schrader Roander
(NHO Mat og Drikke).
På teams: Øyvind Stranna Larsen (Norsk Ved Forum for vedprodusenter).
DAGSORDEN
SAK
Sak 36/21
Sak 37/21
Sak 38/21

TEMA
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av referat fra møte 22. september 2021
Rutiner ved hogst langs kraftlinjer
Kjell-Olav Bjerknes og Bjørn Lauritzen retter en henvendelse, på
vegne av HMS-utvalgte, til aktuelle aktører som kan bidra inn i
dette arbeidet, og holder HMS-utvalget oppdatert om framdriften.
Hvor står saken?

Sak 39/21

Arbeidsulykker - Linjerydding

Sak 40/21

Sak 41/21

Sak 42/21

Ansvarlig
Endre Lie (EL)
EL
Kjell-Olav
Bjerknes (KOB)
Bjørn Lauritzen (BL)

Aktiviteter og prosjekter i HMS-utvalget
• Alenearbeid
Mikael Fønhus og Bjørn Lauritzen har undersøkt videre hva som
finnes av løsninger. Status og vurdering av om det skal
utarbeides et utkast til en søknad som skal sendes
Verdiskapningsfondet.

Mikael Fønhus (MF) og
(BL)

• Opplæring motorsag/ryddesag
Øyvind Stranna Larsen og Harald Øie sendte søknad til
Verdiskapningsfondet. Søknaden skal omhandle økonomisk
støtte til utarbeidelse av to veiledere: En om innholdet i
opplæring og en om varsling ved bruk av motorsag.
VEDLEGG

Øyvind Stranna Larsen
(ØSL) og Harald Øie
(HØ)

HMS-system" for entreprenører basert på HMS-utvalgets
veileder"
Statusoppdatering
Eventuelt
• E-post fra Skogkurs – Stormfelling. Retningslinjer
vindfallhogst.
• Neste møte

MF

Alle
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SAK 36/21

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Retting i innkallingen under sak 40/21 om alenearbeid.
Sak under eventuelt sendt ut og lagt inn i dagsorden.
Vedtak sak 36/21

SAK 37/21

Innkalling og dagsorden godkjent

Godkjenning av referat fra møte 22. september 2021

Ingen merknader.
Vedtak sak 37/21

SAK 38/21

Referatet fra møtet 22. september 2021 godkjent
Camilla sender godkjente referat til jev@skogkurs.no for publisering på hjemmesiden til
Skogbrukets HMS-utvalg.

Rutiner ved hogst langs kraftlinjer

Det utarbeides nye rutiner, men disse er ikke ferdig. Ikke noe nytt å melde her. Innen 01.01.2022 vil utkastene
være på plass og HMS-utvalget vil holdes nærmere oppdatert. Det er mange som skal involveres når utkastet er
ferdig. Det må bl.a. fremforhandles en enighet når det gjelder ansvar for trær som ligger utenfor kraftlinjen.
Dette er i dag en gråsone.
Saksgangen: En nærmere avklaring og utferdigelse hos Elvia AS før det sendes til MEF.
Vedtak sak 38/21

SAK 39/21

Skogbrukets HMS-utvalg tar informasjonen til orientering.

Arbeidsulykker – Linjerydding

Referatet fra 22. september ble lest opp med tanke på mulige oppfølgingspunkter.
Det er store mørke tall, og muligens vil noe av dette bli avdekket i den skadestatistikken som er etablert hos
KSL. Det settes opp en ny sak i et senere møte hvor statistikken hos Energi Norge og KSL-rapportering bringes
inn for utvalget.
Vedtak sak 39/21

SAK 40/21

Skogbrukets HMS-utvalg tar informasjonen til orientering.
Skadestatistikk settes på agendaen i et kommende møte, og til dette møte hentes det inn
anonymisert skadestatistikk fra Energi Norge og KLS.

Aktiviteter og prosjekter i HMS-utvalget
▪

Alenearbeid

▪

Opplæring motorsag/ryddesag

Alenearbeid
Mikael Fønhus trakk frem presentasjonen fra møtet den 22. september 2021.
Siden forrige møte har han og Tore vært i kontakt med to ulike aktuelle utviklere.
Svevia AS: Jan Salkert
Svevia AS har utviklet en sikkerhetsapp på telefonen. Denne er testet ut av Mikael.
I dialog med Mikael har Jan Salkert gitt uttrykk på at appen "kan vi bjuda på", også med norsk språk.
Det har ingen kostnader. Det koster noe hver gang det går en alarm. Appen er allerede tatt i bruk av
det svenske helsevesenet og prester. SCA (Det svenske cellulose aksjebolaget) er interessert, men de
ville bruke sin egen layout.
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De har ikke en inaktivitetsalarm. Dette var han interessert i å se på i samarbeid med HMS-utvalget.
Jan Salkert hadde deretter deltatt på et innovasjonsforum hvor han kom i kontakt med en person i
Skania. Han fortalte at det var i gang et arbeid med å utvikle en varslingsvest med innebygget alarm.
Hvis arbeidstakeren fikk et fall, så ble telefonen aktivert med en alarm. Blåtann aktivering + knapp til
aktiv bruk. Skania hadde startet utviklingen, men stoppet det da korona kom. En ansatt kjøpte opp
ideen og har jobbet videre med det etter å ha kjøpt det ut. Vedkommende ønsker å teste dette ut i
samarbeid med HMS-utvalget/NLR.
Safeapp AS/ID-appen. Audun Høisæther er eier, men ikke utvikler.
De la inn en standard arbeidstid, men denne skulle kunne slås enkelt på og av.
Det kan legges inn en generell sporing. Foreløpig ikke klart hvordan det skulle settes i gang en aksjon
dersom appen ikke ble skrudd av. De jobbet med en intensiv sporing. Ikke løst utfordringen ved
strømmangel og uten nett. Det skal være en sporingskontakt som er lagt inn i appen. Ønsker å teste
dette ut med bønder.
Inaktivitet – kan legge inn og bestemme selv når/hvor lang tid innaktivitet som skal til før det går en
alarm. Dersom sikkerhetsperson ikke svarer, en mulighet for at alarmen kan gå videre til Safeapp AS.
Årlig abonnement. Brukerpris anslått til kr. 300,- pr. bruker pr. år. Ved alarm til Safeapp AS så fall vil
det kunne påløpe en ekstra kostnad.
HMS-utvalget diskuterte videre fremdrift, herunder hva som kan være aktuelt å søke verdiskapningsfondet om
midler til. Det ble vurdert om samarbeidet skulle gjøres med en eller begge av de nevnte leverandørene. Hvis
begge, kunne de samarbeide om en inaktivitetsløsning som HMS-utvalget også kunne støtte opp under.
HMS-utvalget drøftet også hva som må til for å sikre dekning. Forslag om å kontakte NTNU og høre om de har
kompetanse på området. Det må settes opp en liste over ønsket kravspesifikasjon, herunder bl.a. pris, enkel
betjening, inaktivitet mv.
Neste frist for søknad til verdiskapningsfondet er 1. februar 2022. Det jobbes videre med saken og planlegges
en søknad til Verdiskapningsfondet i februar 2022.
➢

Oppgaver:
Tore Jevnaker og Mikael Fønhus holder kontakt med de to leverandørene og inviterer de inn til neste
møte i HMS-utvalget.
Mikael og Harald utarbeider et utkast til kravspesifikasjon som sendes på høring i utvalget.
Mikael kontakter NTNU.

Opplæring motorsag/ryddesag
Undersøkelsen som ble gjort av Skogkurs hadde to hovedfunn. Det ene funnet har HMS-utvalget behandlet
gjennom en søknad til Verdiskapningsfondet, og vi avventer svar derfra.
Når det gjelder funnet knyttet til kunnskap/kompetanse hos de som har ansvaret for/driver opplæring innenfor
skoleverket, så settes denne delen av undersøkelsen på dagsorden til neste møte.
➢

Oppgaver:
Endre sjekker når neste møte er i Verdiskapningsfondet og melder det tilbake til utvalget.
Harald og Øyvind.
Alle i utvalget går, til neste møte, igjennom resultatet av undersøkelsen til Skogkurs knyttet til
kompetanse for opplæring/undervisning.

Vedtak sak 40/21

Alenearbeid
HMS-utvalget tok oppdateringen til orientering. Det jobbes videre frem mot en søknad til
Verdiskapningsfondet før søknadsfristen i februar 2022.
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Opplæring motorsag/ryddesag
HMS-utvalget avventer resultatet på søknaden som ligger hos Verdiskapningsfondet.
HMS-utvalget setter kompetanse for opplæring/undervisning i bruk av
motorsag/motorryddesag på agendaen neste møte.
SAK 41/21

"HMS-system" for entreprenører basert på HMS-utvalgets veileder

Svar er sendt Nordskog.
Vedtak sak 41/21

SAK 42/21

HMS-utvalget tok saken til orientering

Eventuelt
o

E-post fra Skogkurs – Stormfelling. Retningslinjer vindfallhogst.

Skogbrukets HMS-utvalg må få ut informasjon om hvordan man skal forholde seg til vindfallhogst.
Sak med vedlegg ble sendt ut til utvalget 22.11.2021. Denne ble gjennomgått av utvalget og oppdatert,
jfr. vedlegg.
Pressemeldingen skal sendes ut av Skogbrukets HMS-utvalg. Øyvind og Mikael jobber frem en tekst som sendes
ut til HMS-utvalget asap. Endre koordinerer og sørger for at dette kommer videre til media.
o

Saker til senere møter
o

o

Skadestatistikk
▪ Hente ut data fra Energi Norge
▪ Hente ut innrapporterte skalder/ulykker i KSL-systemet
Krav til kompetanse/kunnskap i opplæring/undervisning i bruk av motorsag og
ryddesag.

Nytt møte: 21. januar 2022 kl. 11:00 i Fellesforbundets lokaler + teams. Innkalling kommer.

Referent:

Camilla S. Roander
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