
Gårdbruker

Avløser

Det bekreftes herved at arbeidstaker har fått nødvendig opplæring i bruk, og sikkerhetsrutiner av de

maskiner og redskaper som befinner seg på min gård, f.eks. fórutlegger/river.

Hun/han er gjort kjent med gassfaren ved silolegging og ved håndtering av naturgjødsel, samt gjort 

oppmerksom på hvor HMS - datablad for kjemiske stoffer og vaskemidler befinner seg.

Arbeidstakeren er også blitt gjort kjent med hvor hovedstoppekran for vann, sikringsskap, 

førstehjelpsmateriell og brannslukningsutstyr befinner seg. Vernerunde er gjennomført.

I tillegg er det gitt opplæring og sikkerhetsanvisning på følgende maskiner og redskaper på min gård:

Maskin/redskap
Opplæring 

startet dato:

Opplæring sluttet 

dato:
Avløsers signatur

Gårdbrukers 

signatur

Følgende tlf. nr. kan ringes ved behov for assistanse:



og sørge for at dette er i orden.

HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER, SJØGATA 16 - 18, 8656 MOSJØEN
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fram av §§ 9 og 10 i bruksforskriften. For utstyr dom krever

særlig forsiktighet skal opplæring av brukeren være

dokumentert. Brukerforskriftens §§§ 47, 48 og 49 innebærer at

den som skal bruke arbeidsutstyr som krever særlig

forsiktighet, skal kunne dokumentere praktisk og teoretisk

sikkerhetsopplæring på utstyret. § 47 sier at bonden skal påse

f.eks. overfor senere arbeidsgivere og Arbeidstilsynet.

DOKUMENTASJON FOR SIKKERHETSOPPLÆRING
PÅ MASKINER OG REDSKAPER

Arbeidstaker beholder ett eksemplar. Ett eks skal sendes til avløserlaget

Gårdbruker skal alltid sørge for nødvendig sikkerhetsopplæring

når hun eller han setter noen til å bruke arbeidsutstyr. Det går

Opplæringsskjemaet skal brukes ved at det noteres ned hvilke

redskaper/maskiner det er gitt opplæring i. Når opplæringen er

startet og når opplæringen er sluttet. Underskrift av personen

som har gitt opplæringen. Skjemaet blir et viktig verdipapir

som arbeidstakeren kan bruke til å dokumentere sin kompetanse

Endret 25. november 1999. Bruk av arbeidsutstyr

Dokumentasjon er en del av hverdagen for veldig mange

yrkesgrupper. Det gjelder alle forhold som kan virke inn på det

ferdige produktet. Det er svært viktig at produktene får en

kvalitet som markedet etterspør, men der er også viktig at

produksjonen foregår trygt og sikkert for den som framstiller det

Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kgl.res. 26. juni 1998


