Arbetsro i skogen
Tips och råd om hur obehöriga kan hållas borta

TÄNK EFTER FÖRE

Öka säkerheten
En skogsentreprenör som arbetar med avverkning är alltid
attraktiv för ljusskygga individer. De vet att där finns
maskiner, utrustning, tankar och kojor. Ofta är det dessutom långt till bebyggelse. Därför är det ingen lätt uppgift att hålla reda på om några obehöriga rör sig där. Men
skogsentreprenörerna kan faktiskt göra en hel del för att
öka säkerheten.
Det går att vidta åtgärder som förhindrar eller åtminstone
försvårar för tjuvarna – allt från enkla knep till lite mer
avancerade åtgärder.
Det är vad den här broschyren handlar om.

4 Hur är företagets situation? Gör en
säkerhetsanalys, gärna i samarbete med
kunnigt branschfolk.
4 Hur kan man göra det så svårt som
möjligt för tjuvarna att stjäla? Försök att
tänka som tjuven.
4 Vilka åtgärder och vilken utrustning
skyddar bäst mot inbrott och stöld?
4 Kan man turas om att åka förbi
arbetsplatsen när det inte pågår någon
verksamhet?
4 Går det att ändra rutinerna, så att det
inte går att förutsäga när arbetsplatsen
är tom?

4 Skapa om möjligt kontakt med den
lokala polisen innan ett nytt arbete påbörjas. Då får polisen ökade möjligheter
att förebygga brott genom att till exempel ta en extra sväng förbi området vid
patrulluppdrag.
4 Rapportera alltid till polisen när det
känns som om något skumt är på gång
– hellre en gång för mycket än för litet!
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Försvåra intrång
Skylta inte från allmän väg hur man kommer till arbetsplatsen om det inte är absolut nödvändigt.

TIPS PÅ UTRUSTNING
4 Åtelkameror används normalt av
jägare för att bevaka utfodringsplatser
etc, men fungerar även utmärkt på
arbetsplatser i skogen.
4 Åtelkameror är ett bra och förhållandevis billigt alternativ för kameraövervakning. Hör med SMF vilka erbjudanden som gäller.
4 I en del län behövs faktiskt inget tillstånd om arbetsplatsen skyltas tydligt
och avgränsas med band. Men hör alltid
med berörd länsstyrelse för säkerhets
skull.

Det ska inte vara lätt att röra sig obehindrat för den som
inte har på arbetsplatsen att göra. Lås eventuella vägbommar och dylikt, även om det bara handlar om några
timmar till nästa skift.
Blockera om möjligt dörrar till tankar och kojor med
maskinens schaktblad eller kran. Gör det svårare att ta
sig fram med hjälp av parkerade fordon.
Ta gärna hjälp av boende om sådana finns i närheten.
Berätta vid vilka ungefärliga tider ni kommer att jobba
och be dem hålla ett vakande öga på platsen. Sätt upp
väl synliga telefonnummer.
Kameraövervakning är alltid avskräckande. Glöm inte
Lagen om allmän kameraövervakning, 1998:150. Där finns
bestämmelser om vad som gäller, till exempel tydlig
skyltning och hur registrerad information ska hanteras.
Länsstyrelsen vet mer.
Skulle fordon och personer agera misstänkt i närheten:
Notera så många detaljer som möjligt. Tipsa polisen om
alla misstänkta aktiviteter på telefon 114 14.
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TIPS PÅ UTRUSTNING
4 Övervakningskameror.
4 Säkerhetsbalk med lås som kan monteras på nya tankar. Säkerhetsbalken
låser lucka, avluftning och påfyllning. I
låsbalksystemet kan en förankringskätting i klass 3 låsas fast.
4 Påfyllnings- och tappanordningar
samt övriga öppningar ska vara för’sedda med låsanordningar anpassade
för ändamålet. Godkända låsanordningar är till exempel hänglås certifierat
enligt SSF:s norm för hänglås, klass 2.
4 System som stoppar dieseltillförseln
samt strömmen till startmotorn och
dieselpumpen vid obehörigt användande. Kan även ställas in så att maskinen
inte kan brukas vid vissa tider.
4 Tanklås med slangningsskydd.
4 Vibrationslarm med larmsändare
som skickar SMS, eller e-post, eller
ringer larmcentral vid åverkan.
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Försvåra stölder
Låt inte dyrbara tillbehör ligga lösa över natten. IDmärkning och lättidentifierad färg gör dessutom att
utrustningen inte blir lika attraktiv att stjäla.
Köpare kan numera inte längre hävda god tro vid köp
av stöldgods. Därmed kan den bestulne få tillbaka
egendomen om den är märkt. Därför är det bra att
märka motorsågar, röjsågar, verktyg och annan utrustning med mikrochip eller mikropunkter. Etsning är
också en bra lösning.
Spårsändare kan vara en lönsam investering. De flesta
spårsändare/GPS-larm visar var fordonen befinner sig
på en karta via dator eller smartphone.
Blockera tanken med hjälp av en kranarm. Blåfärgad
diesel minskar stöldrisken ytterligare, eftersom bränslet blir svårare att sälja. Visa med dekaler att dieseln är
märkt. Observera att flyttbar tank på en pickup måste
vara UN-godkänd. Gäller speciellt om företaget är
certifierat.
Vibrationslarm varnar via sms och e-post. Sensorn
kan monteras på en fordonsdörr, i arbetsvagnen, i anslutning till en dieseltank eller på ett fönster. Det finns
flyttbara vägbommar där en sensor kan monteras för
att larma när någon tar sig genom bommen.

Försvåra inbrott
Ha inte lösa redskap liggande vid arbetsvagnar och
maskiner. De kan underlätta för tjuven att göra åverkan
och inbrott. Lås in redskapen.

TIPS PÅ UTRUSTNING

Förvara aldrig värdefull utrustning i bodar, kojor och
maskiner. Det som inte kan tas hem bör om möjligt
förvaras i containers låsta med en låsanordning certifierad i klass 4-5 enligt Stöldskyddsföreningens norm
för låsbom.

4 Panelskydd och skydd för kojans
fönster.

Om det finns koja, vänd dörren mot skogen så att
tjuven inte kan rycka upp dörren med hjälp av en bil.
En annan bra åtgärd är att köra fram skotaren med
schaktbladet mot dörren. Komplettera gärna med larm
och rörelsedetektorer, som är kopplade till strålkastare på strategiska ställen. Anlita alltid certifierad
larminstallatör.

4Mekaniska lås med hög säkerhetsnivå

4Infernosirener med outhärdligt ljud.
Hör med SMF vilka erbjudanden som
gäller.

finns i ett antal olika utföranden, beroende på vad som ska skyddas. Låsen
är tillverkade i rostfritt stål. Låscylinder
och kätting är godkänd som klass 3.

4Övervakningskameror.

Det finns förebyggande produkter och installationer
som kan sänka försäkringspremien. Kontrollera med
Trygg-Hansa vad som gäller och hör gärna efter vilka
erbjudanden SMF har.
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Om olyckan ändå är framme
Det är så dags att börja fundera på vad
som saknas när tjuven väl har slagit till.
En inventarieförteckning med information som kan underlätta identifiering
är alltid bra att ha. Komplettera gärna
med bilder som stöd för minnet, så att
inget glöms bort vid skadeanmälan.

SMF-Skogsmaskinförsäkring är en
Trygg-Hansaförsäkring, som är utformad i samråd med SMF-nämnden.
Nämnden har representanter från skogsentreprenadbranschen, utsedda av
SMF, och från Trygg-Hansa. Försäkrings-skyddet är med andra ord anpassat för skogsmaskinentreprenörernas
förutsättningar.
Det som inte anmäls har i polisens värld
aldrig inträffat. Därför är det viktigt att
alla brott polisanmäls. Ju fler brott som
rapporteras i ett område, desto större
polisiära resurser styrs dit. Om det
finns spår ska polis tillkallas för spårsäkring. Fotografera gärna själv innan
polisen har kommit, men var försiktig.
Rör inget!
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Stöldstopp är ett samarbete mellan
Svenska Stöldskyddsföreningen, skogsbolagen, SMF Skogsentreprenörerna,
polisen, Trafikförsäkringsföreningen
och Larmtjänst. När en medlem drabbas eller har drabbats, larmas detta
ut via sms till alla medlemmar, försäkringsbolagen och polisen. På så sätt får
alla parter tidiga varningar om brottslighet och möjlighet att hålla utkik
efter stöldgods. Tjänsten kan också
kopplas till larmsystem för utrustning.
Den som är medlem i Stöldstopp och
blivit utsatt för brott behöver bara
ringa ett enda nummer, 020-370020.
Stöldstopp hjälper nämligen till med
att göra polisanmälan också.
Vid pågående brott, ring 112. Ta absolut inte lagen i egna händer. Tjuvarna
kan vara hänsynslösa proffs, som man
definitivt inte ska utmana.

Säkerheten går alltid först!

Vid pågående brott – observera,
notera och fotografera

4Stöld, inbrott eller skadegörelse kan anmälas

SÅ HÄR

skyddar du
din arbetsplats

till Polisens Kontaktcenter (PKC) på telefon 114 14
eller på polisen.se eller till Stöldstopp på telefon
020-370020.

4Vad har hänt?
4Hur många personer?
4Signalement?

Ställ gärna tanken
lite otillgängligt en
bit in i skogen. Färga
diesel med stöldmärkt
blådiesel. Visa med
dekaler.

4Är fordonet falskskyltat? Via Transportstyrelsens
SMS-tjänst Vem äger fordonet? kan du enkelt få
fordons- och ägaruppgifter direkt till din mobiltelefon genom att skicka registreringsnumret till 72503.

4Flydde tjuvarna till fots eller i bil? OBS! Gå inte

Montera upp en
åtelkamera.

på samma ställen. Det blir svårare för polisens
spårhundar då.

4Finns det spår på platsen? Brytverktyg, slang,
dunk, cigarretter, snus etc? Tydliga skospår? Fotografera och täck över så att polisen kan säkra dem.

4Kontaktuppgifter, gärna med mobiltelefonnummer där polisen kan få svar även utanför ordinarie
kontorstid.

Lås fast och kedja ihop
lösa tillbehör. Förankra
gärna i något annat. Märk
all utrustning så att den
kan spåras till er.

Blockera tillfartsvägarna. Glöm
inte att fråga markägaren.

Vänd ingången mot
skogen så att dörren
inte kan ryckas upp
med ett fordon.

Blockera kojans dörr
med kranen. Rörelsesensor, larm och
sirén. Skydd för
fönster och låsbom
framför dörren.

Lås alla luckor och
dörrar på fordonen.

SÅ HÄR SKYDDAR DU
DIN ARBETSPLATS!

TRYGG-HANSA är marknadsledande på försäkringar för den yrkesmässiga
trafiken. Trygg-Hansas försäkringar för skogsnäringen är noga granskade av
SMF-nämnden där representanter för branschen är i majoritet. Syftet är att
försäkringsskyddet ska utformas på bästa sätt. Sedan 1985 har vi arbetat med
skadeförebyggande arbete under namnet Skadestop. Trygg-Hansa är ett
helägt dotterbolag till danska Codan och ingår i den internationella
försäkringskoncernen RSA.
www.trygghansa.se

SMF är den enda rikstäckande branschorganisation för småföretagarna i det
Svenska skogsbruket. Målet för verksamheten är att skapa mer självständiga,
fristående och långsiktigt lönsamma medlemsföretag. SMF skall vara ledande
i arbetet med att utveckla och stärka entreprenörernas kompetens och status
i vår bransch. Att starta upp och genomföra olika utvecklingsprojekt tillsammans med våra 900-medlemsföretag är viktiga verktyg för att uppfylla våra mål och därigenom säkerställa organisationens viktiga roll
för branschens utveckling.
www.skogsentreprenad.nu

