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Regler for sikker brug af motorsaven
Arbejdsmiljøloven stiller en lang række krav for arbejdet med motorsave, og disse regler gælder
også på divisionssommerlejren.
Motorsav og el-sav må kun anvendes på den indrettede savplads og samtidig skal der ske brug af
sikkerhedsudstyr.
Der må ikke anvendes motorsav og el-sav på gruppernes og hjælpernes egen lejrplads eller på
Aktivitetspladsen.
Ingen under 18 år må benytte en motorsav og el-sav.
Motor- og elsav må ikke opbevares på lejrpladserne.

* Fjern aldrig sikkerhedsskjoldet på motorsaven
* Brug begge hænder til at holde på motorsaven
* Stå sikkert på fødderne og sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring dig.
* Sørg for , at motorsavens håndtag er tørre og rene, så du har et fast greb om dem.
* Sørg for, at ingen opholder sig i det område, hvor de kan blive ramt af motorsavens
* Stop altid motorsaven, når du sætter den fra dig eller flytter rundt med den
* Brug aldrig en motorsav, hvis du har drukket alkohol
* Personer under 18 år må ikke benytte en motorsav

SIKKERHEDSUDSTYR
Du bør bruge hjelm, høreværn, øjenværn, handsker, benværn og fodværn, når du arbejder med
en motorsav.

* En hjelm sikrer dig mod at blive ramt i hovedet – både af saven og af det, du saver i. Vælg en
hjelm med høreværn og visir.
* Høreværnet sikrer dig mod høreskader. Motorsave støjer meget – ofte mellem 100 og 110 dB.

* Øjenværnet beskytter dine øjne mod spåner og splinter, der bliver slynget op fra saven.
* Handsker. Hænderne er meget udsatte. Køb specielle handsker til motorsavsbrug.
* Benværnet og fodværnet sikrer dine ben og fødder mod at blive skadet af motorsavens kæde og
det du saver i.
* Sikkerhedssko skal anvendes.

