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ArbejdsPladsVurdering (APV)  

Lær at bruge APVnet – et gratis elektronisk APV-
værktøj, som  
på en let og enkel måde hjælper dig igennem 
arbejdet med virksomhedens APV. 
 

På de næste 3 sider bliver du ført igennem APVnet. 

Når du har logget på, skal du vælge din branche, som kan være Landbrug, 
Skovbrug, Anlæg eller Gartneri. 

Under brancherne skal du vælge arbejdsområde – og så er du i gang. 

 
 

 

        Se hvordan du gør! 

        



 

 

 

 

Du får adgang til APVnet ved at logge på 
Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bords 
hjemmeside: www.barjordtilbord.dk.  

Klik på APVnet nederst i venstre hjørne. 

 

 

Læs den korte vejledning inden du går 
videre! 

Vælg branche: Landbrug, Skovbrug, Anlægs-
gartnere eller Gartneri og planteskole. 

Du skal nu logge ind og oprette din profil. 

De indtastede informationer kan ikke ses af 
andre. 

 

 

Klik på Log ind og Opret ny profil her.  

Udfyld mindst de to felter med stjerne og 
klik Opret. E-mail og adgangskode skal 
bruges næste gang du logger på. 

Du kan få adgang til Ret profil, når du er 
logget på. Du skal blot klikke på din 
mailadresse over knappen Min APV. 

 

 

Læs: Sådan arbejder du med APVnet. 

Vælg branche og derefter  arbejdsområde! 
Landbrug: Kvæg – Svin – Planter – Maskiner  
Skov:  Store maskiner – Manuelt arbejde 

– Juletræer og pyntegrønt 
Anlæg:  De grå – De grønne – Kirkegårde  
Gartneri:  Blomster/planter – Grøntsags-

produktion – Planteskole  

 

http://www.barjordtilbord.dk/


 

 

 

 

Tjeklisterne er specielt udarbejdet til det 
arbejdsområde du har valgt.  

Du skal altid udfylde tjeklisten Generelt 
indenfor hvert arbejdsområde.  

Udfyld herefter de andre tjeklister som er 
relevante for dig, de øvrige springer du over.  

Du kan vælge at printe tjeklister ud og tage 
med rundt på arbejdspladsen og udfylde i 
hånden.  

Efterfølgende tastes de ind i APVnet. 

 

 

Giv din tjekliste en titel så du kan finde den 
igen under Min APV. 

Ved klik på det lille (i  kan du få mere 
information. 

Du udfylder tjeklisten ved enten at svare: 

I orden, Problem eller Irrelevant. 

Hvis alle spørgsmålene i en gruppe er 
I orden, eller et Problem, så klik på 
kolonneoverskriften. 
Klikker du på Irrelevant vil alle spørgsmål i 
kolonnen blive fjernet.  

Man kan altid gemme et skema som kladde, 
hvis det ikke er færdigt. Under "Min APV" 
findes skemaet, og man kan arbejde videre. 

Klik ”Afslut og fortsæt til prioriteringsliste”. 
Hvis alle rubrikker ikke er udfyldt, vil de der 
mangler blive markeret med orange. 

 



 

                   BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET JORD TIL BORD 

 

 

Udfyld ”Beskriv problem og løsning” og 
prioriter problemerne som enten Løses 
straks, Løses inden en måned eller Løsning 
drøftes senest ved næste 
arbejdsmiljødrøftelse.  

Der skal altid være anført en ansvarlig. 
Der kan bestilles en påmindelse til 
problemet. 
Der kan vedhæftes et billede til problemet. 

Man kan altid gemme et skema som kladde, 
hvis det ikke er færdigt. Under "Min APV" 
findes skemaet, og man kan arbejde videre. 

Afslut og fortsæt til handlingsplanen. 

Handlingsplanen kan udskrives og bruges 
som arbejdspapir. 

 

 

I Min APV finder du dine dokumenter.  
Du skal huske at vælge branche og 
arbejdsområde. De dokumenter der ikke er 
færdige er gule. De dokumenter der er 
færdige er grønne. Man kan kopiere 
tjeklister, printe dokumenter (tjekliste, 
prioriteringsliste, handlingsplan), oprette 
APV forsider og arkivere ”gamle” 
dokumenter.  

 

 
 

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg  
Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Aarhus N 

Mail: barjordtilbord@gls-a.dk • Telefon: 87 40 34 00  
www.barjordtilbord.dk 

 

 

http://www.barjordtilbord.dk/

