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Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 

SKOVMANDSORDNINGEN 

2013 

 

Velkommen til Skovmandsordningen for 
Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 

 

 
 

 
Søparkens skovmænd efter vel afsluttet kursus i sikker håndtering af motorsav i marts 2013.  Fra venstre mod højre: 
Jørgen Simonsen, Lars Heine Andersen, Lindhardt Christensen, Kristian Andersen, Laust, Sønderkær, Hans Becker- 
Larsen (holdets instruktør) og Lone Borgstrøm.   

 
 
Skovmandsordningen er betegnelsen på den frivillighedsordning, bestyrelsen for 
Grundejerforeningen Fredensborg Søpark har etableret og løbende administrerer i forbindelse med 
grundejeres frivillige hjælp med vedligeholdelses- og genopretningsopgaver af foreningens grønne 
fællesområder. 
 
Betegnelsen ”skovmand” dækker over den betegnelse en grundejer tildeles, når den pågældende 
grundejer bliver optaget i ordningen på de regler og premisser, der ligger til grund for ordningens 
praktiske virke. 
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Alle grundejere i Fredensborg Søpark som er fyldt 18 år kan som udgangspunkt optages som 
skovmand og/eller skovmandshjælper. 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde benytte sig af personer uden for kredsen af grundejere. 
 
For at kunne blive godkendt som ordningens ”Skovmand” og/eller ”Skovmandshjælper” skal du 
søge om optagelse og inden skovmandsarbejdet påbegyndes have gennemført ordningens 
introduktionskursus. 
 
Når du har gennemgået ordningens introduktionskursus og har modtaget kursusbevis, vil du få 
udleveret en neonrød let skovmandsvest med skovmandslogo, som altid skal bæres synligt yderst 
på påklædningen under skovmandsarbejde i Søparken. 
Ligeledes vil du modtage et skovmands-forrudemærke til dit motorkøretøj således, at du lovligt kan 
færdes på fællesarealerne med bil og evt. anhænger i forbindelse med skovmandsarbejdet og det 
dertil hørende oprydningsarbejde. 
 
Personer som optages i ordningen, er ansvarlige for, at de aftalte og afmærkede arbejdsopgaver 
udføres som beskrevet i Arbejdstilsynets krav om sikkerhed og miljøhensyn og at 
Skovmandsordningens regler, arbejdsplaner og anvisninger efterleves. 

    
 

    
 

 
 

   

         
         

Hans Becker Larsen, Skovskolen, Nødebo, underviser i brugen af motorsaven, og ikke mindst i arbejdssikkerheden  
som altid skal være i orden.  
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Øvet skovmand får træet til at vælte hvor det skal.          Mange af Søparkens træer har råd i kerneveddet. 

 
 
1. Regelsæt for ”skovmand” 
Friluftsarbejde efter reglerne 

Du skal være bekendt med Arbejdstilsynets 2 vejledninger, 
”arbejde med motorkædesav”, At vejledning B.5.1.1. www.at.dk og 
”fældnings- og skovarbejde”, At vejledning D.2.8. www.at.dk . 
Søgevejledning til Arbejdstilsynets (At) hjemmeside: 
Google Arbejdstilsynet www.at.dk 
På Arbejdstilsynets hjemmesides forside øverst til højre indtast i feltet ”indtast søgeord” henholdsvis B.5.1.1. og D.2.8. 

 
Du skal være bekendt med ”Sikkerhedshåndbog for Skovbruget”, vejledning 
www.barjordtilbord.dk/Default. 
Søgevejledning til BAR jord til bord: 
Google www.barjordtilbord.dk 
Vælg ”Selvskovning og sankning” – BAR jord til bord. 

 
Du skal arbejde frivilligt efter princippet brænde for arbejde 
Du skal deltage i de med fældningsopgaven forbundne oprydningsopgaver 
 
Du skal have gennemgået skovmandsordningens introduktionskursus 
 
Du skal arbejde for egen regning og risiko også i privat forsikringsmæssig sammenhæng 
 
Du er selv ansvarlig for korrekt vedligeholdelse af eget udstyr og køb af smøre- og drivmidler 

 
 
 

2. Tilmelding til Skovmandsordningen 
For at være skovmand forudsættes det, at du forudgående er optaget i ordningen. 
Du kan vælge imellem 2 forskellige kategorier skovmand, A-Skovmand (savfører) eller 
B-Skovmand (hjælper/oprydder u/motorsav). 
 
A-Skovmand 
Arbejde med motorkædesav 

A-Skovmand er godkendt til at arbejde med motorsav og efter anvisning at udføre 
træfældningsopgaver i det frie landskab og foretage opskæring af de fældede træstammer samt 
motorsavssavearbejde i forbindelse med oprydning. 
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B-Skovmand 
Hjælpe- og oprydningsarbejde uden brug af motorkædesav 

B-Skovmand arbejder ikke med motorsav, men deltager udelukkende som hjælper og oprydder i 
forbindelse med større fældningsopgaver. 
 
Du kan søge om optagelse til ordningen Det Grønne Udvalg, udvalgsformand Lone Borgstrøm mail 
lb@resman.dk alternativt mobil 22 13 49 49. 
Efterfølgende vil du blive du orienteret om Skovmandsordningens introduktionskursus. 

 
3. Skovmandsarbejde i praksis, træfældning og oprydning 
Træfældningsopgaver foretages som hovedregel i vintermånederne, tidligst når efterårets løvfald 
har fundet sted og som hovedregel senest inden 1. maj. 
Arbejdet med træfældning og opskæring af træ kan udføres på alle hverdage og i vintersæsonens 
weekends, dog aldrig på helligdage. 
På hverdage i tidsrummet fra kl. 8 - solnedgang. I weekends fra kl. 9 - solnedgang. 
Ved større fældnings-, flis- og rod/stub-fræsningsopgaver kan Det Grønne Udvalg undtagelsesvist 
give tidsmæssig dispensation. 
 
 

 
 
Lindhardt Christensen beskærer bevaringsværdige træer fra en tidligere allé til en gård som oprindelig  har ligget  
ved Endrupvej 

 
 
Organisering af arbejdet 
Det Grønne Udvalg organiserer arbejdet. 
Skovmandsordningen refererer til Det Grønne Udvalgs udvalgsformand. 
Det Grønne Udvalg udarbejder en generel årsplan for de ønskede fældningsopgaver, afmærker 
træer til fældning/bevaring og beskriver arbejdets omfang med tilhørende grad og omfang af 
oprydning og område-reetablering. 
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Det praktiske arbejdes udførelse opdeles i 2 typer arbejdskategorier, holdarbejde og individuelt 
arbejde. 

 
Holdarbejde med A- og B-Skovmænd 
A- og B-Skovmænd arbejder sammen i hold om omfattende opgaver 

Holdarbejde udføres, når Det Grønne Udvalg skønner, at opgavens omfang bedst udføres med en 
holdindsats. 
Ved holdarbejde forstås, at flere A-Skovmænd samarbejder om træfældninger og opskæringer 
parallelt med, at flere B-Skovmænd udfører oprydning. 
Opgaven er først afsluttet når A- og B-Skovmænd i fællesskab melder opgaven gennemført. 
Det fældede og opskårne brænde fordeles mellem A- og B-Skovmænd efter indbyrdes aftale. 

 
Individuelt arbejde med A-Skovmænd 
A-Skovmænd arbejder alene ved mindre opgaver 

Individuel indsats anvendes, når Det Grønne Udvalg skønner, at opgavens omfang bedst udføres 
af en enkelt A-Skovmand. 
Den pågældende A-Skovmand tildeles en personlig farvekode som den pågældende opgavens 
træ/træer til lejligheden mærkes med. 
 
Den pågældende A-Skovmand er selv personlig ansvarlig for den efterfølgende oprydning. 
A-Skovmanden kan efter eget skøn og ønske og på eget initiativ involvere en B-Skovmand til hjælp 
med oprydningsarbejdet. 
Fældningsarbejdet skal være afsluttet og området rengjort inden for den af Det Grønne Udvalg 
fastlagte tidsfrist. 
 
Oprydning 
Alt brænde/grene ned til en grendiameter på max. 5 cm skal fjernes. 
Det tiloversblevne grenaffald med en diameter på under 5 cm. kan behandles efter 2 forskellige 
principper. Enten har Det Grønne Udvalg bestemt at grenaffaldet skal flises eller at grenaffaldet 
skal efterlades på stedet til formuldning. 
 
 
Flis 
Ved flis behandling af grenaffaldet skal flisen spredes på stedet på en hensigtsmæssig måde 
alternativt samles og bortkøres til udlægning på f.eks. grusstisystemer andet sted på 
fællesområdet. 
 
 
  

             
 
Grenaffald bliver samlet op og bearbejdet til træflis                 Skovmænd og flismaskine efter en lang arbejdsdag  
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Formuldning 
I de tilfælde hvor Det Grønne Udvalg af besluttet, at grenaffaldet skal efterlades på stedet til 
formuldning, skal grenene opskæres i så passende små stykker, at de har kontakt med 
skovbunden – d.v.s ikke rager højere op end til støvlehøjde max. 30 cm. 
 
Stub- og rodfræsning 
I de tilfælde hvor Det grønne Udvalg har besluttet, at der efter fældning skal foretages stub- og 
rodfræsning, kan Det Grønne Udvalg beslutte at Skovmændene deltager i den efter 
rod/stubfræsningen nødvendige reetablering af områder (opfyldning af jord, udbedring af 
græsplæne). 
 
Fældning og opskæring af stammer 
Når træet er fældet må stubben i højde ikke overstige max. 30 cm. 
Fældede træstammer skal opskæres på stedet og hjemtages til egen parcel inden for den aftalte 
tidsfrist. 
I de tilfælde hvor fældningsarbejdet udføres på en location, som er vanskelig tilgængelig for 
hjemkørsel af eget brænde i egen bil/trailer, kan det forud for opgavens udførelse aftales med Det 
grønne Udvalg, hvordan fældede træstammer kan transporteres til opskæring på ”fast grund” for 
efterfølgende hjemkørsel til skovmandens egen parcel. 

 
4. Forsikringsforhold 
Du arbejder frivilligt og som udgangspunkt på eget ansvar og for egen risiko. 
Du skalk sikre dig, at din private ansvars- og fritids/heltids ulykkesforsikring dækker 
forsikringssituationer for den type arbejde/aktiviteter, der er tale om. 
Du skal vide, at grundejerforeningen har tegnet erhvervs- og arbejdsskadeforsikring og som sådan er 
grundejerforeningen forsikringsdækket for det ansvar, grundejerforeningen måtte kunne pålægges som følge af den 
aktivitet, du måtte være en del af. 
Vær opmærksom på, at grundejerforeningens arbejdsskadeforsikring på ingen måde kan betragtes son en erstatning for 
din private fritids/heltids ulykkesforsikring, idet accept af en arbejdsskade og dermed mulighed for erstatning afgøres 
efter helt andre og væsentligt mere restriktive præmisser end de forhold, som er gældende i forbindelse med en privat 
ulykkesforsikring. 

 
5. Skån miljøet og dig selv 
Arbejd med omtanke 

Miljøvenlig benzin til motorkædesav 
Undgå at anvende blyholdig benzin som brændstof til din motorsav. 
Den specielle miljøvenlige benzin, som er udviklet til motorkædesave, afgiver den mindste grad af 
skadelige stoffer for dig og miljøet i udstødningsluften. 
 
Miljøvenlig olie til motorkædesav 
Olien til at smøre kæden med kan let forurene beklædning og hænder. 
Undgå traditionelle kædeolier. 
Der findes et godt, alternativt og miljøvenligt produkt. Anvend så vidt muligt kædeolie baseret på 
vegetabilsk olie, som er fremstillet uden skadelige tilsætningsstoffer. 
OBS! Sikre dig, at din motorkædesav er indrettet til at anvende en vegetabilsk olie! 

 
6. Personligt sikkerhedsudstyr 
Når du anskaffer dig dit personlige arbejds- og sikkerhedsudstyr skal du være opmærksom på, at 
alle personlige værnemidler SKAL være CE-mærkede jf. gældende lovgivning. 
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A-Skovmandens sikkerhedsudstyr SKAL omfatte følgende værnemidler 
Sikkerhedsudstyret er påkrævet i henhold til lovgivningen på området 

-skovhjelm med høre- og øjenværn 
-benværn i form af skærebukser 
-fodværn i form af skærestøvler (specielle læderstøvler eller gummistøvler) 
-kraftige arbejdshandsker 
-kompresforbinding 

 

    
                                                            

       
 
Det er et krav, at skovmændene skal være instrueret i brugen af det nødvendige sikkerhedsudstyr, som  
her er blevet demonstreret for Søparkens skovmænd hos firmaet Fredensborg Skov og Have i Lønholt.  

 
B-Skovmandens sikkerhedsudstyr 
Sikkerhedsudstyret er ikke lovmæssigt påkrævet men SKOVHJELM er påkrævet i henhold til skovmandsordningen 

-skovhjelm med høre- og øjenværn (SKAL omfattes) 
-kraftige arbejdshandsker (anbefales) 
-fodværn i form af skærestøvler (anbefales) 
Skovmandsordningen er udarbejdet i samarbejde med og med sagkyndig bistand og rådgivning fra 
følgende virksomheder og medlemmer af Grundejerforeningen Fredensborg Søpark: 
Virksomheden Fredensborg Skov & Have v/Henrik Brunholm, Kongevejen 86, 3480 Fredensborg 

Anlægs- & Gartnervirksomheden Den Grønne Gren v/Peter rogaard, Skovvænget 25, 3480 Fredensborg 
Udvalgsformand for Det Grønne Udvalg Lone Borgstrøm, Kovangen 616 
Medlem af Det grønne Udvalg Hans Becker-Larsen Skovskolen Nødebo, Maglegårdsvej 603 
Medlem af Det Grønne Udvalg Bent Schäfer, Maglegårdsvej 501 
Medlem af Det grønne Udvalg Lindhardt Christensen, Kovangen 506 
Medlem af Energiudvalget Verner Thomsen, Maglegårdsvej 123  
Grundejerforeningens formand 2012/2013 Anders Helner, Maglegårdsvej 129 

 

SKOVMANDSORDNINGEN Fredensborg Søpark 

Det Grønne Udvalg -en del af Den Grønne Vision 2012-2020 

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark    
Denne opdaterede udgave af den 4. marts 2013 erstatter hermed alle tidligere udgaver. AH/ah/LS 


