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  APV JOURNAL
 

  FLISHUGNING 

 

Sikkerheds- og sundheds-  

bestemmelser ved: 

 Udarbejdet af: (Afdeling) 

Arbejdssted: 

  Udarbejdet den: (dag / måned / år) 

FLISHUGNING  Revideret den:  

   

Særlig risici: Ulykker, støj og støv  APV JOURNAL NR.:                (x sider) 
 

Sikkerhedsanvisning  -  Referencedel 
Sikkerhedsorganisationen i ……. ? 

 

Generelle bestemmelser og vejledende retningslinier:    http://www.arbejdstilsynet.dk     www.retsinfo.dk 
 

At- bekendtgørelser 

do 

do 

do 

do 

nr. 1109 

nr.   561 

nr. 1101 

nr.   519 

nr.  682 

Anvendelse af tekniske hjælpemidler.  

Indretning af tekniske hjælpemidler. 

Hejseredskaber og spil. 

Førerværn til traktorer og visse selvkørende motorredskaber. 

Beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet. 

At- anvisninger 

do 

nr. 2.2.0.2  

nr. 2.3.2.1 

Afskærmning af kraftoverføringsaksel ml. traktor og maskine, redskab. 

Godkendelse og afprøv. af førerværn til traktorer og selvkørende motorredsk. 

At- meddelelser 

do 

do 

do 

nr. 2.02.11 

nr. 2.12.2  

nr. 2.13.1  

nr. 4.04.21 

Anvendelse af hejse-, løfte og transportredskaber. 

Kraftoverføringsaksler og deres afskærmning. 

Transportable og stilbare transportører. 

Arbejde på affaldssorterings- og komposteringsanlæg. 

At- vejledninger 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

nr. B.1.1.1 

nr. B.1.2    + B.1.3 

nr. B.5.1.1 + D.2.8 

nr. D.3.1    + D.3.4 

nr. D.6.2 

nr. D.6.4 

nr. F.0.6 

Førerværn til traktorer og visse selvkørende motorredskaber. 

CE-mærkede maskiner.                  +  Maskiner og maskinanlæg. 

Arbejde med motorkædesave.       +  Fældnings- og skovningsarbejde. 

Løft, træk, skub.                             + Muskel og skeletbesvær. (forebyg.) 

Hånd-arm vibrationer. 

Støjkrav til maskiner til brug i det fri. 

Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed. 

BAR- vejledninger 

do 

nr.142004 + 142005 

nr. 220805 A4 folder 

Sikkerhedshåndbog for: Anlægsgartneri. + Gartnerier og planteskoler (2005) 

Der er skimmelsvamp i flis. (BAR Jord til Bord)  www.flisogskimmelsvampe.dk 
 

De vigtigste regler:  (BAR-Vejledninger se:   www.arbejdsmiljobutikken.dk  og  www.bar-web.dk) 
 

Instruktion: Kun ansatte der har fået en særlig instruktion og uddannelse har adgang til arbejdsområdet der omfatter: 

Flishugning med traktortrukket flishugger på skiftende arbejdssteder. 

Ovenstående bekendtgørelser og meddelelser skal være medarbejderen bekendt.  

(Se endvidere APV for: ”Alle arbejdsopgaver” og ”Traktorkørsel”) 
 

Værktøj: Alle nye flishuggere skal være CE-mærkede. Dansk brugsanvisning skal foreligge. 

Fastsiddende grene må kun fjernes når maskinen er standset. Indføringstrakten skal være så lang at man 

ikke kan nå knive eller valser med arm eller ben. Start/stop håndtag skal kunne nås fra begge sider af 

tragten. Flishuggere, som er indrettet til kranmadning må ikke håndmades. Maskinen bør være støj-

dæmpet. 

Kun rent grenaffald må flises. Er grenbunken forurenet med jord, grus eller affald skal neddelingen fo-

regå med en egnet kompostmaskine. 
 

Arbejdsstedets indretning: 

Arbejdet skal planlægges således at arbejdet kan foregå på en rationel måde. Grenene i grenbunken skal 

vende samme vej og arbejdsarealet holdes ryddeligt. 

Personlige værnemidler: 

Personlige værnemidler skal være CE-mærkede og benyttes i henhold til forskrifterne. 

Handsker samt høreværn samt evt. tætsluttende beskyttelsesbriller samt støvmaske med P3 + A2 filter 

når der er risiko for skimmelsvamp. Førstehjælpsbog og -kasse bør altid medbringes. 

Udarbejdet af:                Dato: Godkendt af:                Dato: 

                                               
SIKKERHEDSREPRÆSENTANT / SiO ANSVARLIGE ARBEJDSLEDER / SiO 
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