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Systematisk arbejdsmiljøledelse i landbruget – helt enkelt 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Et godt arbejdsmiljø er en god investering. Forebyggelse betaler sig – også økonomisk! 

 

 

Det behøver ikke være kompliceret, dyrt eller tidskrævende at skabe et godt arbejdsmiljø på 

arbejdspladsen. Hovedsagen er – sammen med de ansatte – at få fastlagt nogle mål for ar-

bejdsmiljø og sikkerhed og blive enige om midlerne til at nå målene. I mange tilfælde er det 

medarbejderne, der bedst kender risikomomenterne, og det er i høj grad også medarbejderne, 

der har fingeren på pulsen i forhold til det eksisterende arbejdsmiljø. 

 

 

Arbejdet med arbejdsmiljø kan ledes effektivt  

Ifølge arbejdsmiljøloven har du som arbejdsgiver/leder ansvaret for, at arbejdsmiljøet er sik-

kerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette ansvar bør og kan ikke uddelegeres, 

men opgaverne kan. Arbejdet med arbejdsmiljø kan du lede lige så effektivt som andet arbej-

det i virksomheden.  

  

Nøgleordet i forbindelse med arbejdsmiljøledelse er integration. Effektiv arbejdsmiljøledelse 

indebærer, at du som arbejdsgiver/leder beskæftiger dig systematisk med arbejdsmiljø og sør-

ger for, at arbejdsmiljø bliver en del af den enkelte arbejdsleders - og hermed også medarbej-

ders - opgaver, på linje med f.eks. budgetter og planlægning af det daglige arbejde.  

  

Uden arbejdsgiverens/lederens prioritering af arbejdsmiljøet er der risiko for, at arbejdsmiljøet 

bliver nedprioriteret i dagligdagen i virksomheden. Det er ledelsens engagement og prioritering 

af godt arbejdsmiljø, der afgør hvilke resultater der opnås – det viser ALLE erfaringer.  

 

Du skal ikke nødvendigvis tage del i løsning af de konkrete arbejdsmiljøopgaver, men definere 

de overordnede mål og indsatsområder, sikre ressourcer i form af tid, penge og viden, og følge 

op på målene og indsatsområderne. 
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Jeres egen håndbog 

Ved at lave jeres egen version af ”Håndbog om arbejdsmiljøledelse i landbruget – helt enkelt” 

vil I systematisk komme omkring mange vigtige temaer inden for arbejdsmiljø, sikkerhed og 

ledelsesansvar. Håndbogen guider jer gennem emnerne, og den er et bevis på, hvor enkelt det 

kan gøres, og hvor lidt man behøver at have på skrift. Enkeltheden kan videreføres, hvis I øn-

sker certifikat på virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem. At få gennemført en certificering 

kræver inddragelse af et autoriseret certificeringsorgan. 

 

 
Konceptet er afprøvet i fire virksomheder – to svinebedrifter og to kvægbedrifter 

Ønsket omkring værktøjer til systematisk arbejdsmiljøledelse kommer fra landbrugsbranchen 

selv. I 2007 blev afholdt et erfa-møde for interessenter (landmænd, ansatte, elever, vogn-

mænd, konsulenter, klovbeskærer, inseminører, 3f og GLS-A) inden for arbejdsmiljø og land-

brug. Målet var at diskutere muligheder for opnåelse af forbedret arbejdsmiljø i landbruget. 

Ledelse og systematik var gennemgående for hele diskussionen, og der fremkom et helt kon-

kret ønske om at få udarbejdet et værktøj til implementering af systematisk arbejdsmiljøledelse 

i landbruget. 

 

Branchearbejdsmiljørådet, BAR Jord til Bord, har støttet udviklingen af det rette koncept til 

landbruget. Der er taget udgangspunkt i tidligere udarbejdet materiale fra andre brancher, og 

dette materiale er tilpasset præcist til landbruget. 

 

Konceptet er i foråret 2009 afprøvet i nedenstående fire virksomheder: 

 

Navn Virksomhed Produktion Postnr. og by 

Lars Pedersen Klovborg I/S Kvægproducent og planteavl 

8 ansatte 

9700 Brønderslev 

Asger Christensen Nørupgård Kvægproducent 

6 ansatte 

6064 Jordrup 

Hans Juul Jessen Varde Midtgård Svineproducent  

12 ansatte 

6800 Varde 

Lone og Søren Kjær Poulsen Dortheasminde  

Opformering 

Svineproduktion og planteavl 

8 ansatte 

6640 Lunderskov 

 

Med hjælp fra en arbejdsmiljøkonsulent er processen gennemført ved seks mødegange hvert 

sted. Ved alle mødegange har såvel ejer som ansatte deltaget i diskussion og gennemgang af 

relevante arbejdsmiljøforhold, der er sat i direkte forbindelse med dagligdagen på den enkelte 

virksomhed. 

 
 
Citater fra lederne 

Virksomhedens overlevelse 

”Jeg tror, at et øget fokus på arbejdsmiljø kan hjælpe til virksomhedens overlevelse. En grund-

sten, til at vi ejere har det godt, er, at vores medarbejdere trives. Hvis de forsvinder, får vi det 

træls. Jeg er helt sikker på, at har medarbejderne det godt, og det er faste folk, man har, så er 

det godt for bedriften.” 

 

En del af dagligdagen 

”Alle har fået meget ud af det, og fokus er blevet flyttet, så arbejdsmiljøet ikke længere er et 

nødvendigt onde, men en del af dagligdagen.”  
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Mange flere gode ideer 

”Jeg tror, at et arbejdsmiljøsystem kan hjælpe os fremover til at se tingene i sammenhæng. Vi 

er jo altid lidt skeptiske, når vi går ind til noget nyt. Vi har en tendens til at se det som en stor 

udgift. Der er jo tale om mange timer, når vi alle sammen sidder til et møde. Men det gør ikke 

noget, når man føler, at man får noget ud af det. Det har været meget positivt, har det. Vi har 

fået vendt en masse ting, vi ellers ikke ville være kommet omkring. Fået snakket en masse – 

samlet. Det har vi aldrig gjort før, og der kommer mange flere gode ideer op nu.”  

 

 

Citater fra inddragede medarbejdere 
”Jeg tror, at alle er blevet mere opmærksomme på det fælles ansvar”. 

”Vi føler os langt mere som en enhed – før passede vi mere hver sit”. 

”Det har skabt mere overblik i hverdagen”. 

”Jeg tænker mere på den personlige sikkerhed for mig selv og mine kollegaer ” . 

”Det er godt at få vendt, om det går godt eller skidt. Udfordringerne i det daglige fylder jo me-
get”. 

”Det har været godt med åben dialog. Der kommer mange flere ideer frem nu”. 

 


