
Dele af Arbejdsmiljøloven gælder også for dig, når du 
er i privat ærinde i skoven. Hvis du kommer til skade og 
ikke har overholdt loven, kan du risikere at miste retten 
til erstatning fra dit forsikringsselskab. Arbejdsmiljølo-
ven gælder også i fritiden!
Denne folder gengiver i korte træk kravene til sikkerhed 
og adfærd ved selvskovning og sankning. Den nyeste 
opdaterede lovgivning findes på Arbejdstilsynets hjem-
meside: www.at.dk
Se f.eks. Arbejdstilsynets vejledning om ”Arbejde med 
motorkædesav” og vejledning om ”Fældnings- og 
skovarbejde”.

Du kan finde mere materiale om sikkerhed ved selv-
skovning og sankning på: www.barjordtilbord.dk

Sikkerhed ved selvskovning 
og sankning

Læs denne korte pjece inden du går i gang.

Øvrige hensyn:
•  Der må kun sankes brænde i de anviste områder og fra træer, som er 
   fældet af ansatte i skoven, ligesom der kun må fældes træer, der er mar-
   keret til fældning.
•  Det betyder, at der som hovedregel ikke må sankes brænde fra væltede 
   og knækkede træer, som henligger til naturligt forfald. 
•  Ved sankning og selvskovning må benyttes økse, håndsav og motorsav. 
   Anvendelse af andre hjælpeværktøjer som traktorer, brændeflækkere 
   m.m. skal aftales med ejeren.  
•  Ved evt. oliespild fra traktorer mv. skal dette opsamles.
•  Vis hensyn til den eksisterende beplantning.
•  Der må ikke efterlades kvas på veje, stier, fortidsminder, våde huller, 
   samt i vejrabatter og grøfter.
•  Kørsel må kun foregå på skovveje og anviste ruter.
•  Der må ikke foregå kørsel og andet belastende arbejde på fortidsminder 
   som fx gravhøje, jorddiger, stengærder ol.
•  Toppe og grene, der hænger i andre træer, nedtages, ligesom beskadi-
   get undervækst skæres ned.
•  Træer fældes med et forhug og et vandret fældesnit 5-10 cm over jorden.
•  Brændestakke skal placeres fornuftig ved spor eller veje så de ikke er til 
   gene for færdslen i skoven i øvrigt.
•  Vis hensyn til de skovgæster du møder.
•  Det indsamlede brænde ligger for indsamlerens regning og risiko indtil 
   det afhentes.
•  Det sanketræ, der ligger i skoven efter sankeperiodens udløb tilfalder 
   igen skovejeren.
•  Ud over de tillempelser der følger af tilladelsen til at sanke eller selvsko-
   ve skal de almindelige regler for færdsel i naturen overholdes.
•  Gyldig kvittering skal altid medbringes under sankning og ved afhent-
   ning af brændet.

Hvis reglerne misligholdes kan skovejeren inddrage den udstedte tilla-
delse til sankning/selvskovning uden erstatning.



•  I befærdede områder af skoven bør der altid være en til at holde vagt 
   omkring det sted, hvor træet vil falde. Ellers fældes med bagtå, som 
   giver tid til at sikre, at faldområdet er frit.
•  Hvis du arbejder alene ude i skoven, så husk mobiltelefonen og sørg for 
   jævnligt at have kontakt med et familiemedlem eller andre.
•  Vær opmærksom på at trækronen kan hænge fast i et andet træ, disse 
   træer skal nedtages med traktor med spil og vendekrog.
•  Gør dig klart i hvilken retning træet skal falde, og vær opmærksom på 
   terræn, vindretning og træstammens tykkelse. Mere end 12 cm i bryst
   højde kræver forhug, mere end 25 cm i brysthøjde kræver endvidere 
   bagtå.
•  Overhold sikkerhedsafstanden ved fældning på mere end træets læng-
   de, og mere end den dobbelte længde hvis I er flere, der fælder træer i   
   samme område. Se tegning:

           Sankning og selvskovning må altid kun ske med tilladelse fra skovejeren 

            - ofte i form af et sankekort. Det er skovejerens eller dennes personales anvisninger   

              som er gældende.

•  Selvskovning og sankning sker på eget ansvar.
•  Arbejde med motorsav må ikke udføres af personer under 18 år!
•  Ved fældning, skovning og sankning hvor der bruges motorsav, skal  
   der altid anvendes følgende CE-mærkede personlige værnemidler:
    1)   Hjelm evt. med visir.
 2)   Øjenværn (visir), trådnet giver en god beskyttelse mod spåner,  
        men vær opmærksom på at det kan tage noget af lyset.
 3)   Høreværn, der kan nedsætte støjen til under 80 dB(A).
 4)   Benværn, er sikkerhedsbukser med fastsyet skærehæmmende  
        indlæg.
 5)   Fodværn, skal være støvler eller støvletter med skridsikre såler,  
        skærehæmmende indlæg mod gennemskæring og tånæser, der  
        beskytter mod tunge emner.
 6)   Evt. handsker mod vibrationer og med skæreindlæg på håndryggen.
 7)   Kompresforbinding.

•  Motorsaven skal være typegodkendt eller CE-mærket. For at kunne  
   arbejde med saven på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt    
   måde, er det vigtigt at du kender savens funktioner, og kender til 
   vedligeholdelsen af saven. Så læs altid brugsanvisningen, inden du 
   tager saven i brug. Motorsaven skal være er forsynet med:
 1)  Fangtap
 2)  Kædebremse og kæde
 3)  Viberationsdæmpning
 4)  Gasspærre

•  Har du børn med, så hav også en person med (vagtmand), der kan   
   holde opsyn med børnene. Både børn og voksne skal bære høreværn, 
   når motorsaven bruges.

Regler ved selvskovning og sankning – sikkerhed og øvrige hensyn


