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REFERAT 

MØTE I SKOGBRUKETS HMS-UTVALG 21. januar 2022.  

KL. 10.00, 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), Øyvind Stranna Larsen (Norsk Ved Forum for vedprodusenter), Dag Skjølaas (Norges 

Skoeierforbund) og Camilla Schrader Roander (NHO Mat og Drikke). 

Inviterte deltakere: 

Audun Høisæther, Gjermund Kittelsen og Petter Kjærstad fra Id Vakten AS. 

DAGSORDEN 

SAK TEMA Ansvarlig 

Sak 1/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden Endre Lie (EL) 

Sak 2/22 Godkjenning av referat fra møte 23. november 2021 EL 

Sak 3/22 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? 
 

Kjell-Olav 
Bjerknes (KOB)  
Bjørn Lauritzen (BL) 

Sak 4/22 • Alenearbeid  
Det planlegges en søknad til Verdiskapningsfondet i februar 
2022.  Mikael og Harald utarbeider et utkast til 
kravspesifikasjon som sendes på høring i utvalget.  Mikael 
kontakter NTNU.   
  
Skogbrukets HMS-utvalg har invitert Id Vakten AS ved Audun 
Stavenes Høisæther, Gjermund Kittelsen og Petter … som er i 
ferd med å utvikle et produkt/app som har en varsling ved 
inaktivitet.    
 

Mikael Fønhus (MF) 
og Tore Jevnaker 
 

Sak 5/22 • Opplæring motorsag/ryddesag  
Til: Endre Lie <endre.lie@fellesforbundet.no>  
Emne: SV: Søknad Verdiskapingsfondet   
  
Til: Skogbrukets HMS-utvalg  
Det vises til deres søknad om støtte fra Skogbrukets 
verdiskapingsfond til prosjektet «Utarbeide veiledere for 
opplæring i motorsag og ryddesag». Styret i fondet 
behandlet søknaden i møtet 30. november, sak 47/21, og 
gjorde følgende:  

   
Vedtak: Prosjektet innvilges støtte med inntil kr 330 000,- 
eller 62 % av godkjente kostnader.  

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

mailto:endre.lie@fellesforbundet.no
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Det tas forbehold om justeringer i vedtaksformulering 
etter styrets gjennomgang av møteprotokollen.   
   
Dette som formelt svar på deres søknad, 
 
Kompetanse for opplæring/undervisning – videre framdrift 
i prosjektet.  
  
  

 

Sak 6/22 Eventuelt  

• Ny rutine i MEF sitt HMS-system "Frikapping av 
vindfall" 

• Skogkurs utarbeider 3 filmer om vindfallhogst 

• Opplæringskrav til de som driver med opplæring av 
elever på fagskoler mv. 

• Skadestatistikk 

Alle 

 

SAK 1/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak sak 1/22 Innkalling og dagsorden godkjent 

 

SAK 2/22 Godkjenning av referat fra møte 23. november 2021 

Ingen merknader. 

Vedtak sak 2/22 Referatet fra møtet 23. november 2021 godkjent  
Camilla sender godkjente referat til jev@skogkurs.no for publisering på 
hjemmesiden til Skogbrukets HMS-utvalg. 

 

SAK 3/22 Rutiner ved hogst langs kraftlinjer 

Det utarbeides nye rutiner. Skogbrukets HMS utvalg fikk vist en presentasjon som viste hvor langt  
arbeidet med rutinene har kommet. Presentasjonen viser også de ulike trinnene i operasjonen.   
 
Bistand til hogsmaskin ved hogst langs kraftlinjer er vurdert til å være en av arbeidsoppgavene som  
har størst risiko. I tillegg til å jobbe nær en hogsmaskin jobbes det også nær en strømførende linje.  
Det har vært en alvorlig hendelse i bransjen: Her falt treet feil vei. En linjerydder skar i treet og en  
hadde søkt tilflukt under linjen i god avstand, men under linjen. Linjelederen som ikke deltok, fikk  
treet på seg. Første konklusjonen fra Arbeidstilsynet var at begge personer oppholdt seg i  
sikkerhetssonen. Hovedkonklusjon var mangel på rutiner og mangel på samhandling.  
 
To senere registrerte hendelser i Elvia AS i forbindelse med bistand hogsmaskinen. 
 
Det er viktig er at han som fører hogsmaskinen vet hva han skal gjøre. En medvirkende  
sikkerhetsrisiko er at det til en viss grad er motstridende interesser som utgjør en HMS-risiko når  
hogsmaskinføreren jobber på akkord, i motsetning til linjelederen. 
 
Elvia AS har laget en rutine for hogst langs kraftlinjer, hvor enkelte punkter ble trukket frem for HMS- 
Utvalget, herunder at Elvia AS ønsker å være hovedbedrift, jfr. aml. § 2-2 (2).  
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Presentasjonen vedlegges referatet. 
 
MEF har også en rutine, "Maskinell sikringshogst", som er relativ sammenfallende, men det er et  
behov om at det i rutinen gjøres en nærmere klargjøringen av ansvarsforhold. Elvira og MEF vil  
samarbeider videre om en felles, omforent rutiner for hogst langs kraftlinjer. Disse skal formidles  
videre til Energi Norge og til Skogbrukets HMS-utvalg. 
 
Avslutningsvis kom MEF også med et innspill at oppdragsgiverne må vurdere om det kan innføres  
timefortjeneste i stedet for akkord for å lette på presset som kan utgjøre en HMS-risiko.  
 
 

Vedtak sak 3/22 Skogbrukets HMS-utvalg tar gjennomgangen til orientering.  

   

SAK 4/22 Aktiviteter og prosjekter i HMS-utvalget  

Alenearbeid 

Id Vakten AS var invitert inn i møtet for å gi utvalget mer kunnskap om produktet SafeApp. Audun  
Høisæther, Gjermund Kittelsen og Petter Kjærstad deltok. 
 
HMS-utvalget fikk en presentasjon og mer detaljer gjennomgang av SafeApp. Det ble stilt konkrete  
spørsmål fra HMS-utvalgets medlemmer bl.a. om hvordan appen fungerte ved manglende dekning,  
GDPR, hvordan selve varslingen ble gjennomført mv. Disse spørsmålene ble besvart i møtet.  
 
HMS-utvalget mener at appen er av interesse, men er opptatt av et system som gjør applikasjonen  
aktiv når bruker er i områder hvor det ikke er dekning.   
 
Utvalget ser det som aktuelt å få appen testet innenfor næringen, både hos gårdbrukere som også  
bedriver med skogsdrift samt på maskinoperatører. Det er viktig at appen blir testet ut i skogen med  
varierende dekning. 
 
HMS-utvalget har også vært i kontakt med andre mulige leverandører og har vurdert mulighetene for  
å utvikle noe i samarbeid med NTNU. Etter at ID Vakten hadde forlatt møtet ble HMS-utvalget ble  
orientert om kontakten med NTNU ved Marius Pedersen. Han vurderer at behovet kan gjøres som en  
studentoppgaver, og anbefalte å bruke Bachelorstudenter. Skogbrukets HMS-utvalg må i så fall  
komme til NTNU i oktober 2022 og gi en presentasjon av behovet. Det vil derfor først være aktuelt å  
starte opp et eventuelt samarbeid med NTNU om en bacheloroppgave først i mars 2023.  
 
Avslutningsvis ble status knyttet til Svevia nevnt. Skogbrukets HMS-utvalget har her en stående 
invitasjon om et samarbeid. 
 
Det er aktuelt å søke Verdiskapningsfondet for kr.150.000,- til en forstudie for å velge en  
riktig samarbeidspartner som kan tilfredsstille det behovet som Skogbrukets HMS-utvalg definerer.  
 
Oppgaver: 

➢ Mikael og Tore utarbeider et forslag til søknad om midler til en forstudie som sendes til HMS-
utvalget på sirkulasjon for kommentarer og innspill, før Endre Lie tar ansvaret for å 
ferdigstille og sende endelig søknad til Verdiskapningsfondet på vegne av Skogbrukets HMS-
utvalg.  

 

Vedtak sak 4/22 Skogbrukets HMS-utvalg tar gjennomgangen til orientering, og melder tilbake til 
Id Vakten at de gjerne må komme med et tilbud om testing som Skogbrukets 
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HMS-utvalg kan formidle videre til aktuelle brukere/testere av appen.  
Søknad om forstudie sendes Verdiskapningsfondet innen fristen som er 
01.02.2022. 

 

SAK 5/22 Aktiviteter og prosjekter i HMS-utvalget 

 Utarbeide veiledere for opplæring i motorsag og ryddesag  
I innkallingen ble det e-posten fra Verdiskapningsfondet lagt ved. I tillegg ble det sendt ut i etterkant  
en e-post hvor følgende ble kommentert: 
 
Til HMS-utvalget vedr sak 5/22 Veileder for opplæring i motorsag og ryddesag 
Prosjektets totalsum, basert på en prosjektskisse med kostnadsoverslag fra Skogkurs, var på kr 
530 000. Av dette forpliktet Skogkurs seg til å bidra med en egenandel på kr 150 000, og vi søkte 
Verdiskapningsfondet om kr 380 000.  Verdiskapningsfondet har gjort vedtak om støtte med inntil kr 
330 000, eller 62 % av godkjente kostnader. Jeg har drøftet dette med adm.dir. Bjørn Helge Bjørnstad 
i Skogkurs, og han er positiv til at vi får gjennomført prosjektet innenfor Verdiskapningsfondets 
rammer. Se e-post fra Skogkurs nedenfor*. Men vi må sjølsagt skrive en kontrakt med Skogkurs om 
dette ved gjennomføring av prosjektet, noe jeg håper HMS-utvalget vedtar i morgen. 
(*Skogkurs bekrefter at vi går inn i prosjektet med økt kostnadsdekning, slik at prosjektet kan 

gjennomføres iht. omsøkt prosjektplan.) 

Prosjektet kan da starte opp. Utvalget understreket viktigheten av å få fortløpende rapportering. 

Oppgaver: 

➢ Endre bekrefter overfor Verdiskapningsfondet at prosjektet starter opp som planlagt. 

➢ Endre, i samarbeid med andre i Skogbrukets HMS-utvalg, oppretter en avtale med  

              Skogkurs.  

 

Vedtak sak 5/22 HMS-utvalg tar gjennomgangen til orientering. Prosjektavtale inngås med 
Skogkurs og utvalget holdes fortløpende oppdatert.  

 

SAK 6/22  Eventuelt 

 

1. MEF har laget en ny rutine – "frikapping av vindfall" i sitt HMS-system  

Sendes ut til HMS-utvalget  

 

2. Skogkurs starter nå med å lage tre filmer om vindfallhogst 

Skogkurs har søkt Verdiskapningsfondet om finansiering til filmene og blitt tildelt 

midler. I tillegg har Skogkurs og Velg skog bidratt økonomisk. Filmene vil være 

tilgjengelig på Skogkurs sine hjemmesider i løpet av februar 2022, og det vil bli 

lagt ut en invitasjon til et gratis seminar når filmene er produsert. Fokuset er 

*sikkerhet, *kvaliteten (ta vare på verdier) og *produktivitet, i nevnte prioriterte 

rekkefølge. 

 

3. Opplæringskrav til de som driver med opplæring av elever på fagskoler mv. 

Øyvind lager et notat om saken som settes på dagsorden i neste møte.   

 

4. Skadestatistikk 
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▪ Hente ut data fra Energi Norge 

▪ Hente ut innrapporterte skader/ulykker i KSL-systemet 

Vedtak sak 6/22 Skogbrukets HMS-utvalg tar sakene under eventuelt til orientering, og setter sak 
3. og 4 på dagsorden i neste møte.  

 

 
Nytt møte: 24. mars 2022 kl. 11:00 på teams. Innkalling kommer. 

 

Referent: Camilla S. Roander 

 

 


