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SKOGBRUKETS HMS-UTVALG  
http://hms.skogbruk.no/ 

c/o NHO Mat og Landbruk 
Postboks 5469, Majorstuen 
0305 Oslo          Oslo, 20.12.13 
 
 

 

Stiftelsen Skogbrukets Verdiskapingsfond  

 

Sluttrapport: Prosjekt "Intervjubasert forstudie av skognæringens HMS 

utfordringer" 

 
Det vises til inngått kontrakt mellom Skogbrukets HMS-utvalg og Skogbrukets Verdiskapingsfond, 

vedrørende prosjekt:  

Skogbrukets HMS-utvalg 
Kontraktsnr.: 3913 "Intervjubasert forstudie av skognæringens HMS utfordringer" 
Prosjektperiode: 01.06.2013 – 31.12.2013.  
 
Det vises videre HMS-utvalgets søknad om midler til prosjektet der følgende formål var oppgitt:  
 

Ved å gjennomføre en intervjubasert forstudie av skognæringens HMS behov ønsker Skogbrukets 

HMS-utvalg å avdekke  

 Hvilke HMS behov næringen har 

 Hvem som er HMS-utvalgets naturlige målgruppe og antall virksomheter i de ulike 
målgruppene 

 Hvilken form som er hensiktsmessig med tanke på å distribuere HMS informasjon  
 

Bakgrunn for prosjektet 

Skogbrukets HMS-utvalg har tidligere søkt Skogbrukets Verdiskapingsfond om midler til utarbeiding 

av en informasjonsbrosjyre om HMS i skogbruket. Søknadene har fra Verdiskapingsfondets side blitt 

avslått med begrunnelse i manglende konkretisering av ovennevnte punkter. Den intervjubaserte 

forstudien hadde følgelig til hensikt å avklare behov, målgruppe og form, slik at HMS-utvalget kan ha 

et bedre grunnlag for framtidige prosjekter/prosjektsøknader.   
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Gjennomføring 

Ifølge søknaden la utvalget opp til å gjennomføre den intervjubaserte undersøkelsen ved besøk til et 
representativt utvalg av virksomheter innenfor næringen. Disse ble valgt ut, etter kriterier fastsatt av 
utvalget, hvoretter det ble tatt kontakt med de enkelte virksomhetene for avtale om besøk.   
 
Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 28. – 30. august 2013. Fra Skogbrukets HMS-utvalg 

deltok følgende personer: Arvid Eikeland, (Fellesforbundet), Dag Skjølaas (Norges Skogeierforbund), 

Geir Myklestad (Skogkurs), Trond Leet (Arbeidstilsynet), Sverre Huse-Fagerli (MEF) og Petter Nilsen 

(NHO Mat og Landbruk/Skogbrukets Landsforening).  

I tråd med inngått forhåndsavtale med den enkelte virksomhet ble følgende besøkt: 

 Nortømmer 

 SB Skog 

 Mjøsen Skog  

 Viken Skog 

 Tin Milovanovic, entreprenør skogkultur 

 Bjørn Høybye, maskinentreprenør 

 Olav Struksnæs, maskinentreprenør 

 Einar Magnus Raaen, maskinentreprenør (enmannsbedrift) 

 Otto Tandberg, vedprodusent  

For å kunne konkludere i forhold til prosjektets målsetning, ble det ved de enkelte bedriftsbesøkene 

stilt spørsmål rundt virksomhetens HMS-system. 

Svarene er senere sammenfattet i et internt referat fra studieturen. Utvalget vil i sitt videre arbeid 

benytte dette for å konkretisere nye prosjekter og prosjektsøknader til Verdiskapingsfondet.  

Da utvalget vil måtte bruke mer tid på å evaluere studieturen med tanke på nye prosjekter kan vi ikke 

på nåværende tidspunkt legge fram en fullstendig konklusjon. Av momenter som framkom i 

intervjuene kan imidlertid følgende nevnes: 

Skognæringens HMS-behov 
De enkelte aktørenes behov varierer i forhold til blant annet virksomhetens størrelse og hvor i kjeden 

de opererer. HMS-utvalget noterer imidlertid følgende:   

Behov hos skogeierandelslag/omsetningsorganisasjoner: 

 Kontroll av underleverandørers HMS-system  

 Utarbeidelse av risikoanalyse  

 Mal for HMS-system. Innhold og detaljeringsgrader. Rutiner for oppfølging. 

Behov hos maskinentreprenører: 

 Generell oppfølging av ansatte/lærlinger (utfordrende å gå fra enmannsbedrift til å ha ansvar 

for ansatte/lærlinger) 

 Utarbeidelse av HMS-maler generelt 

 Utarbeidelse av risikoanalyser (lange arbeidsdager, hensyn til økonomi og tidsforbruk kan gi 

press for å ta risiko) 



 

3 
 

 System og maler for dokumentasjon av ansattes opplæring.  

 Utforming av varslings- og registreringssystemer for ansatte  

 Utforming av arbeidsreglement  

 Hvordan unngå belastningsskader 

 Kosthold og mosjon  

Behov hos skogskulturentreprenører/linjeryddingsselskaper: 

 Oppfølging i forhold til problemer knyttet til språk og kommunikasjon 

 Forståelse for bruk av verneutstyr 

 Dokumentasjon av opplæring 

 Arbeidstid 

 Boforhold 

 Farlig og tungt arbeid i linjerydding 

 Belastningsskader (kan bli forsterket av akkordarbeid) 

Behov hos vedprodusenter: 

Den vedprodusenten vi besøkte hadde et tilnærmet fullautomatisert produksjonsanlegg med 

nødvendige sikkerhetssystemer. Erfaringer fra andre sammenhenger og informasjon fra Norsk Ved 

tilsier likevel at det er betydelige utfordringer både knyttet til sikkerhet og tungt arbeid hos 

vedprodusentene.  

*** 

Utover momentene som er nevnt ovenfor ga enkelte av virksomhetene uttrykk for spesielle behov, 

for eksempel tolkning av lov- og avtaleverk.   

 

HMS-utvalgets målgruppe 

Under henvisning til det som er nevnt ovenfor, konkluderer HMS-utvalget med at samtlige 

virksomheter som ble besøkt, representerer virksomheter som faller innenfor HMS-utvalgets 

målgruppe. Mindre virksomheter synes å ha et bredere behov for bistand og informasjon. Mens 

virksomheter som er organisert på arbeidsgiversiden (MEF, SL/NHO Mat og Landbruk) oppgir å få 

bistand fra egen organisasjon i forhold til lov- og avtaleverk m.v., synes det for de uorganiserte 

virksomhetene også å være behov vedr. fortolkning og oppfølging av lov- og avtaleverk m.v.   

Hensiktsmessig form for distribusjon av HMS-informasjon  

På bakgrunn av de intervjubaserte studiene som er gjennomført, antas at nødvendig HMS-

informasjon bør spisses mest mulig mot de enkelte mottakergruppene og deres spesifikke behov.  

Utvalget vil vurdere om det i framtidige informasjonsprosjekter skal satses på nettbasert informasjon 

i stedet for å utgi en papirbasert informasjonsbrosjyre, slik intensjonen har vært jf. tidligere søknader 

til Verdiskapingsfondet. På dette punktet ser vi imidlertid behov for å utsette en endelig konklusjon.       
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Budsjett og faktiske prosjektkostnader  

Følgende budsjett var lagt til grunn for prosjektsøknaden:  

Type kostnad Beløp i kr  

Egeninnsats/Arbeidstid, utvalgets medlemmer (5 personer x 15 timer x kr 750,-) 56250,-  

Leie av minibuss  6000,-  

Drivstoff 2500,-  

Kost og losji 20000,-  

Reise tur-retur hjemsted – Oslo for utvalgets medlemmer  3000,- 

Totalt  87750,-  

 

Av kostnadsramme på kr 87.750, var utvalgets egeninnsats beregnet til kr 56.250. Det resterende, kr 

31.500, ble søkt dekket fra Skogbrukets Verdiskapingsfond.  

 

Avvik i forhold til budsjettforutsetninger 

I forhold til hva som ble oppgitt i prosjektsøknaden, ble prosjektet gjennomført uten leie av minibuss, 

men ved bruk av egen bil. Enkelte utvalgsrepresentanter har ikke krevd refusjon av egne 

reisekostnader, hvilket innebærer at disse er belastet den enkeltes organisasjon eller den enkelte 

utvalgsrepresentant. Utleggene til kost og losji er lavere enn budsjettert fordi enkelte 

utvalgsrepresentanter hadde mulighet til å velge egen bopel framfor hotell.  

På ovennevnte bakgrunn, legger utvalget fram følgende prosjektregnskap:    

Type kostnad Beløp i kr  

Egeninnsats/Arbeidstid, utvalgets medl. (13 dagsv.) = (97,5 x kr 750,-) 73125,-  

Kost og losji 9950,- 

reiseutgifter 3544,-  

div. (mat, gaver)  2292,- 

Totalt  88911,-  

 

Under henvisning til prosjektsøknad om dekning av prosjektets kostnader utover egeninnsats, ber vi 

om å få dekket de øvrige utgiftene på til sammen kr 15 786,- . 

 

Videre arbeid 

Skogbrukets HMS-utvalg vil legge dette prosjektet til grunn for utforming av framtidige 

informasjonsprosjekter. I forhold til utvalgets tidligere søknader om støtte til en HMS-brosjyre i 

skogbruket, ser vi at det foruten målgruppe vil være nødvendig med visse justeringer av både form 

og innhold. Utvalget konkluderer således med at nytteverdien av den intervjubaserte studieturen har 

vært stor, og at vi på bakgrunn av denne vil ha et langt bedre grunnlag for å utforme framtidige 

informasjonsprosjekter rettet mot skogbruket.  
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Med vennlig hilsen 
Skogbrukets HMS-utvalg 
 

 

 

Arvid Eikeland         Petter Nilsen  
Leder           Sekretær 


