SIKKERHETSINSTRUKS FOR KONGLESANKERE
Sanking etter hogst og lassbærende maskiner:
• Maskinfører og tillitsmann/arbeidsleder skal i fellesskap komme fram til en plan
for hvordan konglesankingen skal foregå, slik at misforståelser og farlige
situasjoner ikke oppstår.
• Konglesankerne skal til enhver tid oppholde seg bak hogstmaskinen.
• Avstand til hogst- og lassbærende maskin skal være minst 70 m.
(sikkerhetssone). Innenfor denne sonen er sanking ikke tillatt.
• Ved sanking nær sikkerhetssonen skal sankerne bruke hjelm og klær med sterke
farger.
Sanking ved manuell hogst
• Hoggere og konglesankere skal sammen med tillitsmann/arbeidsleder bli enige
om hvordan de skal forholde seg til hverandre før arbeidet starter.
• Avstand til hogger skal alltid være minst 70 m.
• Ved sanking under hogst skal det brukes hjelm og klær med sterke farger når
man befinner seg i nærheten av hoggeren
Sanking ved klatring i trær
• Sanking ved klatring skal bare foregå med godkjent sikkerhetsutstyr og etter
grundig opplæring fra Skogfrøverket. Dette arbeidet omfattes av en egen
sikkerhetsinstruks
Tillitsmann/arbeidsleder skal sørge for at alle konglesankere mottar et eksemplar
av sikkerhetsinstruksen. Han skal videre forvisse seg om at de gjør seg kjent med
innholdet i denne.
Konglesankere kvitterer på en egen liste at de har mottatt og forstått
sikkerhetsinstruksen. Denne listen sender tillitsmannen til Skogfrøverket uten
forsinkelser. Det er bare personer som står oppført på denne listen som omfattes
av Skogfrøverkets forsikringsordninger.
Personer under 16 år kan ikke engasjeres av Skogfrøverket og omfattes ikke av
forsikringsordningen. Foresatte som velger å ta med barn på konglesanking er
selv ansvarlig for deres sikkerhet og at deres forsikringsbehov er ivaretatt.
Personskader og alvorlige uhell meldes til Skogfrøverket uten forsinkelser.

Det norske Skogfrøverk, 05. juni 2015

Øyvind Meland Edvardsen, daglig leder

LISTE OVER KONGLESANKERE SOM ER ENGASJERT AV
SKOGFRØVERKET
Underskrift på dette skjemaet er en bekreftelse på at konglesankeren har mottatt
sikkerhetsinstruksen og har forstått innholdet av denne. Bare personer som er oppført
på denne listen anses som engasjert av Skogfrøverket og dermed omfattet av
Skogfrøverkets forsikringsordninger: Kollektiv ulykke og yrkesskadeforsikring.
Navn:

Adresse:

Telefon:

Fødselsdato: Underskrift:

Tillitsmannen for konglesankingen sender denne listen uten forsinkelse til:
Skogfrøverket, Pb. 118, 2301 Hamar. Telefax: 62533689

Tillitsmann:________________________________________________ Dato:____________

