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Hvernig er hægt að vinna í trjákrónum á 
öruggan hátt ??
• Félag skrúðgarðyrkjumanna 
• Nokkrir hafa hlotið varnlega örorku við                                                      

að snyrta/fella tré úr stigum/hæð
• Hverjir eru/verða að vinna við þetta?
• Er þetta ekki örugglega vaxandi grein?

Sérþekking 
Tré / könglar



Klifrað á öruggan hátt í trjám

• Óformlegur undirbúningur hefst með Dönum 2015, ferð á ABA 
námskeið til Tékklands 2015

• Alþjóðlegt verkefni sem Svíar, Danir, Slóvenar og Íslendingar eru 
þátttakendur í 2016-2019, styrkt af Erasmus + (290. þús. € c.a 40.m)



Samstarfsaðilar 



Sett af stað fræðsla, tvö námskeið C1 og ATC
Eftir námskeiðin í „Grunn- og framhalds trjáklifri" verður nemandi að geta:
• Bundið viðeigandi hnúta.
• Þekkja og geta viðhaldið búnaði til trjáklifurs.
• Framkvæmt áhættumat, þar á meðal:

• Ástandsskoðun trjáa.
• Geta metið mögulegar hættur á staðnum.
• Skilgreint og notað svæði til að láta greinar falla á.

• Sýnt fram á skilvirka notkun á búnaði til trjáklifurs.
• Sýnt öruggt og rétt klifur með því að beita líkamanum á réttan hátt í trjákrónunni.
• Sýna fram á örugga notkun á greinarsög og keðjusög
• Verið í samskiptum og veitt klifrara stuðning.
• Framkvæmt björgun á trjáklifrara sem hefur slasast/veikst upp í tré



Önnur markmið

• Undirbúningur á kennsluefni fyrir nemendur, jafnvel með 
lestrarörðuleika, aðallega notað í fjarnámi.

• Auka samskipti milli skóla og öryggisstofnana í mismunandi löndum.
• Fjölga ABA vottuðum leiðbeinendum í trjásnyrtingum (Arboristum).



























Fræðsluefni á netinu http://www.safeclimbing.net



Niðurstaða….

• Auka öryggi þeirra sem starfa við umhirðu og fellingu á trjám
• Sækja þekkingu á þeim búnaði sem notaður er við klifur
• Þjálfun fyrir væntanlega kennara 
• Vinna að áföngum til að miðla þekkingu áfram 
• Að þeir sem starfa í faginu geri sér grein fyrir áhættunni þegar unnið 

er í trjám
• Tileinka sér framkvæmd áhættumats og notkun viðeigandi 

öryggisráðstafana til að draga úr hættunni á slysum. 
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