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Handledning utglven av Metsäteho 

MOTIONS-
. ANVISNINGAR 
FÖR 

SKOGSARBETARE 

God fysisk kondition är avgörande för alla som utför skogsarbeten. Det är 
därför angeläget att fästa allt större uppmärksamhet vid åtgärder, som 
syftar tili att förbättra skogsarbetarens kondition och hälsa. Det är inte 
bara rätt arbetsteknik och ändamålsenliga redskap utan också skogs
arbetarens eget motionsprogram , som markant påverkar hans hälsa och 
arbetsförmåga. 

Genom denna handledning viii Metsäteho för alla i skogen verksamma 
introducera en enhetlig samling av viktigare motionsanvisningar för 
skogsarbeten. Anvisningarna är i första hand avsedda för skogsarbetare 
sysselsatta med huggning , men de kan också väl tillämpas av alla andra 
som arbetar i skogen , exv. förare av röjsåg, planterare, skogsmaskin
förare etc. Med hjälp av handledningens grundregler är det lätt att ut
arbeta ett motionsprogram för individuella behov. 

Manuskriptet har granskats av specialsjukgymnast Tuulikki Järvinen och 
med . lie. Kimmo Pesonen från lnstitutet för Arbetshygien. Dessutom har 
det lästs av gymn . mag. Eira Teikari från Arbetseffektivitetsföreningen , 
forstm . Reino Viranko från Forststyrelsen och ordf. Pekka Virtanen från 
Landsbygdens arbetarförbund i Finland. Avdelningen för forstundervis
ning vid Yrkesutbildningsstyrelsen har också medverkat vid utarbetandet 
av handledningen. 

Vi tackar alla ovannämnda experter för hjälpen. 
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En stor del av skogsarbetarens arbete är fysiskt arbete, som sker med 
muskelkraft. Muskulaturens kondition påverkar i hög grad kroppens för
måga att kunna bibehålla sin funktionsförmåga, dvs. hur länge en män
niska kan arbeta. Hjärtats och de övriga blodcirkulationsorganens kon
dition är viktig för var och en men särskilt för skogsarbetare, som utför 
fysiskt arbete. 

1 en motorsåg kan en felaktig del bytas ut mot en ny. Hos människan finns 
inte denna möjlighet. DÄRFÖR SKALL DU SKÖTA DIN HÄLSA OCH 
KONDITION! 
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Muskelns sätt att arbeta 
Vid muskelarbete utförs dyna
miskt arbete, dvs. musklerna drar 
ihop sig och slappnar av. Samti
digt arbetar musklerna som en 
pump och hjälper tili att föra blo
det tillbaka tili hjärtat. På detta 
sätt förses muskeln med tillräck
ligt mycket blod och får närings
ämnen och syre allt efter behov . 
Genom en lämplig arbetstakt och 
pauser kan Du arbeta långa tider 
utan trötthets- och ansträng
ningssymptom . 

När en muskel är ihopdra
gen försvåras dess blodcir
kulation och den får inte 
tillräckligt med näringsäm
nen och syre. Muskeln kan 
inte bli befriad från sina av
fallsprodukter såsom vid 
dynam iskt arbete. Detta ar
bete kallas för statiskt ar
bete. Det leder tili en snabb 
trötthets- och ömhetskäns
la i muskeln. 



SKOGSPROGRAM 
Användning av dagens arbetsredskap och -metoder har ofta ökat 
andelen av ensidigt muskelarbete. 1 muskler, som ofta belastas 
statiskt, uppstår muskelförhårdnader och ömhet. Vila och mo
tion efter arbetstidens slut kan inte alltid återställa musklerna. 
Därför bör de ges möjligheter att återhämta sig även mellan 
arbetsmomenten och under pauser. 

Fällning är 
ansträngande för 

• ryggen 
• händerna 
• benen 

Fällningen blir mindre ansträngande om Du 
• tillämpar bra arbetsteknik 
• rätar ut ryggen ofta 
• har rätt andningsteknik . Du skall andas in genom näsan så att 

magen höjs , därefter skall Du andas ut genom utblåsning . På 
detta sätt "vädrar" Du lungorna. 

Stöd armbågarna mot 
knäna under fällsågning. 

Räta ut ryggen och "vädra" 
lungorna efter varje fällsågning. 
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SKOGSPROGRAM 

Kvistning är 
ansträngande för 
• ryggen 
• armbågarna 
• fingrarna 

Kvistningen blir mindre 
ansträngande om Du 

• arbetar med rätt arbetsteknik 
• rätar ut ryggen mellan arbetsmoment 
• låter fingrarna och händerna slappna av (för att öka blodcirkula

tionen) 

Försök få stammen tili lämpl ig 
arbetshöjd. Stöd sågen mot 
stammen och tryck inte sågen 
al ltför hårt. Arbeta rätt med be
nen. 

Under varje paus skall Du låta 
Dina f ingrar och axlar slappna av 
genom att skaka dem. Böj och 
räta ut fingrarna några gånger. 



SKOGSPROGRAM 

Lyftning och förflyttning är ansträngande för 
• ryggen 

genom att 
- lederna och musklerna blir lätt över

belastade 
- diskerna (mellanskivorna av brosk 

mellan ryggkotorna) kan för
skjutas och börjar trycka på 
nervroten (ischiasvärk) 

• andnings- och blodcirculations-
organen 

Lyftning och förflyttning blir mindre 
ansträngande om Du 
• förstärker rygg- och benmuskula

turen genom träning 
• använder rätt lyftteknik 

genom att 
- lyfta med rak rygg 
- låta Dina starka ben- och lår-

muskler arbeta 
- göra en djup inandning för lyft-

Genom rätt lyftteknik blir belast
ningen på ryggkotornas disker 
samt lederna och musklerna jämn 
och fördelaktig med hänsyn tili 
ryggen. 

• griper och står stadigt 
• Du låter Dina benmuskler 

slappna 

Vid sidan av arbetet skall Du 
försöka låta Dina benmuskler 
slappna av genom att t.ex. av
spänt svänga benen f ram och 
tillbaka. 
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SKOGSPROGRAM 

Allmänna regler 

• Använd lämplig och säker arbets- och skyddsutrustning . 

• Börja arbetet med lättare arbetsmoment. 

• Försök ordna Ditt arbete så att tyngre och lättare arbetsmoment alter
nerar med varandra under arbetsdagen. 

• Håll 1-2 pauser per timme. Pausen skall helst vara 4-8 min. Utnyttja 
pausen väl - låt Dina muskler och leder slappna av. 

• Undvik rökning under arbetstiden . 

• Slappna av genom att alltid hänga i armarna en stund när Du får till
fälle därtill. 

• Utnyttja raststugan för att hålla Dig varm under längre pauser, t.ex . 
under måltiderna. 

• Ät varm, närande och vitaminhaltig kost. Ersätt inte kosten med kaffe 
och bulle. 

• Börja arbeta lungt efter en längre paus tills Du blir varm. Sålunda und
viker Du försträckning av muskler och leder. 
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HEMPROGRAM 
Gymnastik 
Efter arbetsdagens slut finns det ännu spänningstillstånd 1 Din muskulatur 
och dessa kan Du upplösa genom hemgymnastik. Gymnastisera minst 2 
gånger i veckan. Om nedanstående 15-20 min:s program verkar alltför 
ansträngan~e, skall Du börja med ett par rörelser och undan för undan 
öka deras antal. lngen av rörelserna får orsaka smärta eller obehag. 

1. 
Börja gymnastiken med 
joggning som ökar blod
cirkulationen , t.ex. genom 
löpning på stället - musk
lerna uppvärms och an
passas tili själva gymnas
tiken. 1 början skal l Du ha 
ordentligt med kläder på 
Dig - vävnaderna värms 
då upp och slappnar av. 

2. 
Ligg på mage med en kud
de under. Lyft överkrop
pen och benen 5-15 
gånger. Håll nacken rak 
och ansiktet nedåt under 
övningen . 

3. 
Rulla med axlarna c. 30 
gånger. Ändra riktning ef
ter var 5:e rullning . 
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HEMPROGRAM 

4. 
Pendla växelvis med ar
marna under samtidigt 
knäsvikt. C. 2 minuter. 

5. 
Ligg på rygg med böjda 
knän och fötterna exv. un
der ett skåp. Res Dig lång
samt upp i sittande ställ
ning så att huvudet kom
mer först , sen skuldrorna 
etc. Gå ned i motsatt ord
ning. C. 15 gånger. 

6. 
Tag en rund stav med snö
re och c. 1 kg vikt. Lyft 
vikten upp och ned genom 
att rulla staven c. 1 min. 



HEMPROGRAM 

7. 
Avslappnande grensprång 
c. 1 min. 

8. 
Stå framstupa med arm
stöd på golvet. Gör c. 10 
armhävningar med raka 
knän och sträckt kropp. 

9. 
Häng i armarna. Tag ett 
stadigt grepp och håll föt
terna på ett underlag. Böj 
knäna och låt kroppen sak
ta bäras upp av armarna. 
Spänn musklerna innan 
Du släpper taget. Upprepa 
rörelsen exv. 3 gånger. 

10. 
Slutjoggning. Avsluta trä
ningen genom att sakta gå 
ned i varv. 
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HEMPROGRAM 

Konditionsträning 

Genom arbete ökar Du Din kondition endast så mycket som motsvarar 
arbetets krav. 

Ju bättre kondition desto mindre ansträngande blir arbetet och desto mer 
krafter har Du kvar efter arbetsdagens sl ut. 

Avtar Dina krafter under arbetsdagen vid normal arbetstakt är Din kon
dition dålig eller arbetet alltför ansträngande. Du kan höja Din kondition 
genom konditionsträning. 

Lämplig konditionsträning är t.ex. joggning , skidåkning , simning, cyk
ling, bollspel etc. 

Träningen skall börjas försiktigt med hänsyn tili ålder ovh kondition 
annars hinner inte organismen anpassa sig och kan skadas. 

För att träningen skall höja andnings- och blodcirkulationsorganens kon
dition bör puisen öka tili minst 170 slag - ålder/min , exv. hos en 30-åring 
tili 170-30=140 slag/min. Träningen skall orsaka andfåddhet och svett
ning , men ej bröstsmärtor eller obehag . 
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Om träningen trots allt orsakar smärtor, som ej försvinner under vila och 
upprepas under nästa träning, bör Du konsultera läkare. 

Varje träningsomgång skall vara 1/2-1 tim och upprepas 2-4 gånger i 
veckan. Efter måltid skall Du vänta minst 2 tim innan Du börjar träningen. 

Under konditionslöpningen kan Du utföra lämpliga gymnastiska rörelser. 

Träningen har varit väl anpassad om Du efteråt känner välbefinnande. 
En varm dusch eller bastu efter träningen bidrar tili avslappning. 
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Nedanstående Coopers test ger anvisningar om Din konditionsnivå och 
med dess hjälp kan Du följa Din konditionsutveckling. Testet utföres 
genom att man springer eller går 12 minuter i jämn terräng, varvid den till
ryggalagda sträckan noteras. Konditionsbeteckningarna är endast rikt
värden. Testet är inte avsett för tävling utan för konstaterande av vars och 
ens egen kondition. Jogga också före testet. 

Coopers test för män 

Alder, år 

Kondition under30 30-39 40-49 50 

Tillryggalagd sträcka efter 12 min, m 

Utmärkt 2800 2640 2480 2400 

God 2400 2240 2080 2000 

Ti llfredsstäl lande 2000 1830 1670 1600 

Dålig 1600 1530 1370 1290 

Mycket dålig under 1600 under 1530 under 1 370 under 1 290 
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