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Dine valgmuligheder fra kl. 10.30 til 11.30: 
 

Hvem: Arbejdstilsynet 

Hvad: Oplæg og drøftelse - Mød Arbejdstilsynet 

Varighed: 1 time 

Ser Arbejdstilsynet efter de rigtige ting, når de besøger de grønne brancher? Hvad er dine ønsker til 

myndigheden, der håndhæver arbejdsmiljøloven? Sammen med tilsynsførende fra Arbejdstilsynet, kan du 

som deltager på denne workshop sætte spot på muligheder og forbedringer, der kan give bedre samarbejde 

mellem myndighed og virksomhederne i de grønne brancher.  

Forslag og ideer vil efter mødet blive afleveret til Arbejdstilsynet. 

Målgruppe: Alle 

 

Hvem: BAT Kartellet 

Hvad: Workshop – Velfærdsforanstaltninger og nye regler ved udearbejde 

Varighed: 1 time 

Som medarbejder har man ret til at arbejdspladsen lever op til en række forskrifter om faciliteter og fysiske 

forhold – med andre ord det, der kaldes velfærdsforanstaltninger. Men hvornår har man krav på hvad – og 

har du styr på det? Der findes regler for velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder og andre regler på 

skiftende arbejdssteder, og igen andre regler for velfærdsforanstaltninger inden for bygge og anlægsarbejde. 

Der kan desuden gælde særlige regler, når der arbejdes med farlige stoffer og materialer osv. På denne 

workshop vil vi gennemgå reglerne og afdække, hvornår og i hvilke situationer de forskellige regler, love og 

overenskomster om velfærdsforanstaltninger finder anvendelse. Nye regler om indretning af skurvogne, som 

er på vej i 2021, vil også blive gennemgået. 

Målgruppe: Anlæg, Entreprenør, Skov 

 

Hvem: Safesounds 

Hvad: Workshop – 3D Lyd: ”Tovet” – Et sikkerhedsværktøj i lyd 

Varighed: 1 time 

Workshoppen præsenterer en helt ny og anderledes tilgang til forebyggelse af ulykker.  

Ved at ramme den enkeltes følelser og mindset med en vedkommende lydhistorie skabes en motivation for 

at arbejde mere sikkert.  

Lydhistorien vækker nemlig stof til alvorlig eftertanke og forankrer sig i hukommelsen, hvor den vil virke aktivt 

i hverdagens arbejdssituationer. 

Først hører du (i 3D lyd) historien ”Tovet”, som skildrer en af hverdagens almindeligt forekommende 

situationer i landbrug og skovbrug – nemlig historien om et fastkørt køretøj, som skal trækkes fri.  

Som lytter oplever du at være direkte til stede i begivenheden – også når situationen udvikler sig farligt…. 

Efterfølgende vil der være en diskussion om, hvilke udfordringer lydhistorien belyser og hvilke tiltag, der skal 

til for at forbedre sikkerheden.  

Målgruppe: Landbrug, Skov, Entreprenør, Maskinstation 

 

Hvem: Rescue Center Denmark 

Hvad: Workshop – Sikkerhed ved fritrækning 

Varighed: 1 time 

Maskinerne bliver større og presset for at holde dem kørende er stort. I en sæson, der er præget af dårligt 

vejr, kan presset for at holde maskinerne i gang være ekstraordinært stort, da landmanden ser sin afgrøde 

blive dårligere dag for dag. Er du kørt fast med din traktor eller en anden større landbrugsmaskine, er det 

måske denne stressede situation, som gør, at du vælger en usikker og risikofyldt metode til fritrækning. 

Så hvordan kommer du levende fra at fritække dine store køretøjer, når du nu har fået dem gravet godt og 

grundigt ned. Hvornår er det farligt, og hvad er det, der gør dette arbejde farligt? Hvilke muligheder har du 

med dit eget grej og hvornår skal du have fat i professionelle? 

Bliv klogere på dette, så du næste gang kommer levende fra en fritrækning! 

Målgruppe: Landbrug, Skov, Entreprenør 
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Hvem: Flensburg Consult 

Hvad: Workshop - Det optimale samarbejde – Den gode kommunikation 

Varighed: 1 time 

Få hjernen som med- og ikke modspiller, når det gælder kommunikation og relation. Hvordan spiller 

stemning og omgivelser ind, når vi taler om den gode kommunikation? Hvad gør sproget, og hvordan undgår 

vi at sige noget til hinanden, der kan opfattes som kritik? 

Det optimale team-samarbejde - hvad skal der til? Og hvordan kan vi handle på det, når vi er pressede? 

Hvad virker i dagligdagen, når det gælder den gode kommunikation og hvad kan vi med fordel gøre bedre? 

På denne workshop ser vi på enkelte kommunikationsmodeller, som du kan tage med dig hjem og anvende 

direkte i virksomheden, med det formål at forebygge misforståelser og mistrivsel samt optimere din egen og 

dine kollegaers energi og engagement i dagligdagen. 

Målgruppe: Alle 

 

Hvem: Ergosupport 

Hvad: Workshop - Ergonomi ved arbejde i kvæg- og svinestalde 

Varighed: 1 time 

Der er stadig mange, der går på arbejde med ondt i ryggen og andre steder i kroppen. Og vi ved, at hårdt 

fysisk arbejde er en medvirkende årsag. 

På workshoppen kommer vi omkring de bedste råd og de seneste vejledninger, som Helle Niewald fra 

Ergosupport har lavet til landbruget. Med udgangspunkt i konkrete cases og fotos fra det virkelige liv, kigger 

vi på, hvad man selv kan være opmærksom på og gøre for at mindske risikoen for smerter og nedslidning 

ved staldarbejde. 

Målgruppe: Landbrug 

 

Hvem: Betterhealth 

Hvad: Oplæg - Hjælp til selvhjælp ved smerter i bevægeapparatet 

Varighed: 1 time 

Bliv klædt på til bedre at forstå, hvad smerter i kroppen er, hvad der kan have indflydelse på smerten, samt 

hvad du selv kan gøre, for at forebygge smerte. Oplægget tager udgangspunkt i den moderne 

smerteforskning, som siger, at oplevede smerter kan have en både biologisk, psykologisk og social side.  

Smerte er således en langt mere kompleks størrelse, end man tidligere har antaget. Smerte skal derfor 

anskues og behandles derefter. Det er desværre ikke det, der er gængs praksis i behandlersystemet. Derfor 

skal de op mod 1 million danskere, der hver dag døjer med smerter i kroppen f.eks. som følge af en 

arbejdsskade, uddannes til at forstå og tage hånd om egen smerte.  

Målgruppe: Alle 

 

Hvem: EGATEC 

Hvad: Workshop – Pas på dig selv og dine kollegaer - Exoskeletter i praksis 

Varighed: 1 time 

Exoskeletter afhjælper spændinger og nedslidning i nakke og skuldre, lænd samt ben ved ensidige, 

gentagne arbejdsopgaver. 

På denne workshop kan du høre, hvad et exoskelet er og til hvilke opgaver, det kan bruges i en praktisk 

hverdag. Har du en skade eller lignende, kan et exoskelet sikre dig hjælp og aflastning. Men det er lige så 

vigtigt, at problemer IKKE opstår – det hjælper et exoskelet også med til. 

Målgruppe: Alle 

 

Hvem: Videncenter for Allergi 

Hvad: Oplæg – Kemi, værnemidler og hudproblemer 

Varighed: 15 min. 

Det giver sig selv, at du skal passe på dig selv og anvende nødvendige værnemidler og sikkerhedsudstyr, 

men hvad skal du være opmærksom på, når du anvender værnemidler i arbejdet, når det kommer til allergi 

og hudproblemer? 

Videncenter for Allergi har seneste viden og konkrete tips og inspiration. 

Målgruppe: Alle 
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Hvem: Skovskolen 

Hvad: Oplæg –Egeprocessionsspinderen: Jordens undergang? Invasiv art? Eller ”Den nye dreng i 

klassen”? 

Varighed: 30 min. 

Egeprocessionsspinderen er heldigvis endnu ikke kommet til Danmark, men den er i Nordtyskland. Derfor er 

det vigtigt, at alle, der arbejder i de grønne brancher, har viden om: 

- Hvor man kan møde den 

- Hvordan man genkender den 

- Hvordan den skal håndteres, hvis man støder på den 

Bent Jensen fra Skovskolen informerer og fremlægger den seneste viden om egeprocessionsspinderen. 

Målgruppe: Alle 

 

Hvem: Center for Beredskabspsykologi 

Hvad: Oplæg - Krisehåndtering og kollegastøtte 

Varighed: 30 min. 

Der er meget værdi i at lade kollegaer hjælpe hinanden, når der opstår voldsomme hændelser, stress og 

konflikter på arbejdspladsen. Men hvordan? Lederne af Center for beredskabspsykologi, psykolog Henrik 

Lyng og psykotraumatolog Ziggie Mai Vesterlund, fortæller her om metoder, der kan hjælpe dig som 

medarbejder igennem en voldsom oplevelse, hvordan I opnår at kunne bruge – og måske endda styrke – 

sammenholdet i virksomheden gennem en krise, samt om krisestyring i virksomheden. 

Målgruppe: Alle 

 

Hvem: Landboungdom 

Hvad: Oplæg - Ung i de grønne erhverv, 30 min. 

Lokale: 30 min. 

Landboungdom er ikke kun for unge i landbruget, men for alle unge på landet, og de giver de unge en 

stemme i debatten. Udfordringerne ved at starte på et langt og spændende arbejdsliv i de grønne erhverv er 

noget, de unge ELSKER at snakke om!  

Samtidig har vi jo brug for, at vi får dygtige unge kolleger, og dem er der rift om fra alle sider i samfundet. 

Så kom og giv luft for din mening: Hvad skal virksomhederne – og de unge selv - byde ind med, og hvordan 

gør vi vores spændende erhverv til et trygt sted at arbejde som ung? 

Målgruppe: Landbrug 


