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Beredskabsplan ved personskade 

Formålet med denne vejledning er at oplyse om de 
forskellige regler og anbefalinger, man skal være be-

vidst om, når man udarbejder beredskabsplaner ved 
personskade. 

Vejledningen giver et overblik over de punkter, man 
skal igennem for at komme frem til en samlet bered-

skabsplan. 20 sider, 2016 

 

 

Krav om kørekort og certifikater til motordrevne 
køretøjer 

Branchevejledning indeholder regler/krav til kørekort 
og certifikater, man skal være opmærksom på, når 

man arbejder med motordrevne køretøjer inden for 
jordbrug. 

På midtersiden er en oversigt over de forskellige ar-

bejdsredskaber og krav. Midtersiden kan udskrives og 
hænges op som A3 eller A4 fra www.barjordtilbord.dk. 

 

 

Sikkert arbejde i højden 

Branchevejledningen ”Sikkert arbejde i højden” sætter 
fokus på, hvordan beskæftigede i jordbruget kan tilret-

telægge og udføre arbejde i højden på en sikker måde. 
Især indeholder vejledningen anvisninger ved arbejde 

på tage og lofter, siloer samt blandeanlæg. 
28 sider, 2015. 

 

 

 

Arbejdsmiljø i værksteder 

Vejledningen ”Arbejdsmiljø i værksteder” indeholder 

konkrete anvisninger på indretning af serviceværkste-
der på virksomheder inden for det grønne område. 

Der gives anvisninger på, hvordan man dæmper støj, 
hvordan man fjerner forurening ved kilden, og hvor-

dan belysning tilpasses omgivelser og opgave.  

20 sider, 2013. 
 

 

 

http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/2015/Vejledning-KORETOJER-MSA3_NY.pdf
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/2015/Vejledning-KORETOJER-MSA4_NY.pdf
http://www.barjordtilbord.dk/
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Vejledning om højtryksrensning - faktaark 

Vejledningen beskriver hvordan man kan øge sikker-

hed og sundhed ved højtryksrensning inden for skov-
brug, gartneribrug og anlægsgartneri. Vejledningen er 

et 2-sidet A4 ark som er modstandsdygtigt overfor 
smuds/vand og er derfor velegnet til ophængning. 

2012, 2 sider. 

Downloades: www.barjordtilbord.dk under Jordbru-

get/Branchevejledninger. 

 

 

Arbejdsmiljøarbejdet – hvordan gribes det an! 

Vejledningen omhandler regler om organisering af 
samarbejdet om arbejdsmiljø, som trådte i kraft 2010. 

Den har særlig fokus på små virksomheder og på de 
nye regler om en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Endvidere 

behandles arbejdsmiljøorganisation (AMO), arbejds-
pladsvurdering (APV) og arbejdspladsbrugsanvisninger 

(APB). 23 sider, 2012 
 

 

 

Bortskaffelse af kemikalierester og tom emballa-

ge 

Omgangen med rester af bekæmpelsesmidler og tom 
emballage kan ved uforsigtig håndtering påføre men-

nesker, dyr og natur en risiko. Vejledningen giver råd 
om opbevaring af kemikalier samt hvordan arbejdet 

med kemikalier kan udføres sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

16 sider, 4. udgave 2011 

 

 

 

Tunge løft i jordbruget 

Vejledningen indeholder arbejdsbeskrivelse af udvalgte 
tunge løft situationer, de forværrende faktorer ved ar-

bejdet samt løsningsforslag. Vejledningen er opdelt i 
brancherne: Anlægsgartner, Gartneri/ Planteskole, 

Landbrug og Skovbrug. 44 sider, 2010 
Elektronisk katalog: barjordtilbord.dk/tungeloft.  

  

 

http://www.barjordtilbord.dk/Jordbruget/Branchevejledninger/Hoejtryksrensning-vejledning
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Børn og unges arbejde i jordbruget 

Vejledningen indeholder eksempler på arbejdsopgaver, 
som må udføres af børn og unge i forskellige alders-

grupper. Desuden eksempler på farligt arbejde som 
børn og unge ikke må udføre. Derudover regler for 

traktorkørsel samt arbejds- og hviletidsbestemmelser. 
20 sider, 6 udg. Juni 2009 
 

  

 

Der er skimmelsvampe i flis - folder 

Når anlægsgartnere og maskinførere arbejder med flis, 

kan skimmelsvampe udgøre en sundhedsrisiko. Få me-
re viden om Flis og Skimmelsvampe og få gode råd om 

hvordan man håndterer flis og beskytter sig. 2007 
Hjemmeside: www.flisogskimmelsvampe.dk.  

Udskriv folder: www.barjordtilbord.dk 

 

 

Håndbog om Zoonoser 

Denne vejledning er skrevet til dig, der i dit daglige 
arbejde er beskæftiget med levende eller døde dyr. 

Vejledningens formål er at beskrive risikoen for er-
hvervssmitte for udvalgte zoonoser og at give vejled-

ning om forebyggelse af smitte.  
81 sider, 2006 

Se håndbog: www.barjordtilbord.dk  
 

  

 

Helkropsvibrationer 

Rapporten indeholder en kortlægning af helkropsvibra-

tioner inden for landbrug, skovbrug og anlægsgartneri. 
Rapporten indeholder også en generel information om 

helkropsvibrationer og om Vibrationsdirektivet. 56 si-
der, 2006 

 
 

  

 

http://www.barjordtilbord.dk/Jordbruget/Udgivelser/Der-er-skimmelsvamp-i-flis
http://www.barjordtilbord.dk/Jordbruget/Branchevejledninger/Zoonoser-om-smitsomme-sygdomme-ved-kontakt-med-dyr
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Nye Faresymboler og H-Sætninger vedr. klassifi-
cering og mærkning af kemikalier 

EU har vedtaget et nyt system for mærkning og klassi-
ficering af kemikalier, der kaldes CLP-ordningen. 

Alle kemiske stoffer og produkter skal senest være 
klassificeret og mærket efter CLP regler fra juni 2017. 

For sprøjtemidler er fristen den 1. juni 2015. 

Se mere www.barjordtilbord.dk. 

Udskriv fra: www.barjordtilbord.dk  

 

 

http://www.barjordtilbord.dk/
http://www.barjordtilbord.dk/Jordbruget/Udgivelser/Faresymboler
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Beredskabsplan ved personskade 

Formålet med denne vejledning er at oplyse om de 
forskellige regler og anbefalinger, man skal være be-

vidst om, når man udarbejder beredskabsplaner ved 
personskade. 

Vejledningen giver et overblik over de punkter, man 
skal igennem for at komme frem til en samlet bered-

skabsplan. 20 sider, 2016 

 

 

Sikkerhed ved arbejde med gylle 

Vejledningen indeholder gode råd til de personer, der 

håndterer gylle. 

Til vejledningen er 5 faktaark som specifikt omhandler 

håndtering i forbindelse med fortanke, gylletanke, gyl-
levogne, gylle i svinestalde og kvægstalde. Faktaarke-

ne kan downloades fra www.barjordtilbord.dk under 

Branchevejledninger, Gylle. 32 sider, 2015.  

 

 

Arbejdsmiljø i svinestalde 

Vejledningen behandler forebyggelse af støv i luften i 
staldene, ergonomiske belastninger, farlige gasser, 

rengørings- og desinfektionsmidler, MRSA 398 samt 

støj ved arbejde i svinestalde. 

Vejledningen angiver løsninger, der kan være med til 
at forbygge arbejdsmiljøbelastningerne ved staldar-

bejdet. 28 sider, 2014. 

  

 

 

Høst af kål – på den gammeldags facon! 

Høst af kål er hårdt for kroppen, da det foregår som 

manuelt arbejde. Derfor skal arbejdsgiveren sørge for 
oplæring og instruktion af medarbejderne i korrekt ar-

bejdsteknik. Desuden skal man have fokus på variati-
on i arbejdet og regelmæssige pauser bør indgå. 

Faktaarket indeholder råd til at forebygge skader, kor-

rekt arbejdsteknik, variation i arbejdsopgaverne og 
regler om pauser. 

Faktaark kan downloades: www.barjordtilbord.dk 
under Jordbruget/Udgivelser 

 

 

http://www.barjordtilbord.dk/
http://www.barjordtilbord.dk/
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Arbejdsmiljø i værksteder 

Vejledningen ”Arbejdsmiljø i værksteder” indeholder 

konkrete anvisninger på indretning af serviceværkste-
der på virksomheder inden for det grønne område. Der 

gives bl.a. anvisninger på, hvordan man dæmper støj, 
hvordan man fjerner forurening ved kilden, og hvor-

dan belysning tilpasses omgivelser og opgave.  
20 sider, 2013. 

 

 

 

Transport og færdsel på landbrug 

Formålet med vejledningen er at vise metoder, der 
kan medvirke til at skabe overblik og forbedre sikker-

heden ved transport og færdsel på landbruget.  
Vejledningen indeholder tjekliste til gennemgang af 

sikkerhed ved intern transport, som skal bruges i for-
bindelse med bedriftens arbejdspladsvurdering (APV) 

eller den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 
 

 

 

Halmballer – Sikker håndtering i landbruget 

Vejledningen indeholder information og retningslinjer 

for håndtering af halmballer – lige fra de arbejdsopga-
ver der foregår i marken, til transport, stabling og 

håndtering af halmballer i lader mv. 
Det er, når halm tages ned, ulykken typisk sker. Det 

er de færreste, der slipper uskadte fra at få en bigballe 
på 500 kg ned over sig. 8 sider, 2012 

 

 

 

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og 

udstyr 

Manglende overholdelse af regler om lovpligtige efter-

syn af udstyr og maskiner er den primære årsag til 
mange forbud og påbud fra Arbejdstilsynet, når de 

gennemfører tilsynsbesøg på landbrugsområdet. 
Vejledningen beskriver, hvordan lovpligtige eftersyn 

og hovedeftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr kan 
gennemføres.  

32 sider, 2012 
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Sikkerhedshåndbog for landbrug og maskinstati-

oner 

Sikkerhedshåndbogen er en opslagsbog, der omhand-

ler de arbejdsmiljømæssige regler der er gældende 
ved arbejde indenfor landbrug og maskinstationer. Ar-

bejde med maskiner og værktøj, kemiske stoffer og 
brug af værnemidler osv. er omtalt.  

205 sider, 2014 
 

  

 

Få styr på arbejdsmiljøet 

Vejledningen stiller skarpt på nogle formelle regler til 

sikring af et godt arbejdsmiljø. Der gennemgås de væ-
sentligste elementer i arbejdsmiljøarbejdet, som ar-

bejdsgivere og medarbejdere skal vide noget om for at 
kunne leve op til arbejdsmiljølovens krav.  

16 sider, 2004 

 

 

 

Ulykker i landbruget – faktaark om forebyggelse 

BAR Jord til Bord gennemførte i 2010 en landsdæk-

kende annoncekampagne i Landbrugsavisen om ulyk-

ker på landet. Til annoncerne blev der udarbejdet 46 
faktaark hvor man kan finde råd omkring forebyggelse 

af den enkelte ulykke og henvisninger til yderligere 
informationer.  

46 sider. 2011 

 

 

 

 

 

  

 

 

Arbejdsmiljø ved reparation og vedligeholdelse 

af maskiner 

Vejledningen er at formidle viden og give anvisninger 
til gode arbejdsmetoder, der kan være en hjælp til at 

undgå ulykker ved reparation og vedligeholdelse af 
maskiner. 

15 sider, 2011 
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MRSA 398 i svinebesætninger - faktaark 

MRSA 398 findes i svinebesætninger, og kan smitte fra 

dyr til menneske og fra menneske til menneske. Der-
for skal der tages forholdsregler for at minimere risi-

koen for at bringe smitte fra stald til husstand. Vejled-
ningen giver anvisninger på hvorledes man minimere 

risiko for smitte.  

Faktaarket er oversat til engelsk og russisk. Udskriv 

vejledningerne: www.barjordtilbord.dk under Jordbru-
get/-Branchevejledninger.  

 

 

Højtryksrensning i landbruget 

Manuel højtryksrensning er en krævende arbejdsopga-
ve. Vejledningen beskriver en række praktiske løsnin-

ger, der kan øge sikkerheden både i form af forbedre-
de arbejdsmetoder og ved brug af egnede personlige 

værnemidler. Findes også i engelsk, rumænsk og 
ukrainsk oversættelse. 20 sider, 2011. 

 

 

 

 

Automatiske maskiner i Svinebruget 

Vejledningen giver oplysninger til virksomhedsejere, 
indkøbere og medarbejder om de forhold, der er vigti-

ge at have fokus på for at undgå ulykker. Indeholder 

også en tjekliste som vejledning, når der skal købes 
nye maskiner. 28 sider, 2011. 

 

 

 

 

Automatiske maskiner i Kvægbruget 

Vejledningen giver oplysninger til virksomhedsejere, 

indkøbere og medarbejder om de forhold, der er vigti-
ge at have fokus på for at undgå ulykker. Indeholder 

også en tjekliste som vejledning, når der skal købes 
nye maskiner. 28 sider, 2011. 

 

 

 

 

http://www.barjordtilbord.dk/
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Faktaark om arbejdsrelateret kræft - Landbrug 

Mænd beskæftiget inden for "det grønne område" har 
større risiko for læbekræft end andre danske lønmod-

tagere. Det viser en undersøgelse, som Kræftens Be-
kæmpelse har udarbejdet for BAR Jord til Bord. 

 
Faktaarket kan downloades på 

www.barjordtilbord.dk under Jordbruget/-

Branchevejledninger. 

 

 

Sikker kørsel med frontmonterede redskaber 

Traktorer med frontmonterede redskaber kan være 

farlige i trafikken. Derfor er det særligt vigtigt, at trak-
torføreren gør sig klart, hvorledes man kan minimere 

risikoen for at skade andre trafikanter. 
12 sider, 2008 

 

 

 

Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg 

Arbejde med dyr er årsag til mange ulykker i landbru-

get. Flytning er uvant for dyrene, hvorfor de kan rea-

gere uforudsigeligt. Pjecen giver gode råd til håndte-
ring af kvæg. 20 sider, 2008  

 

 

 

Arbejdsmiljø ved håndtering af svin 

Arbejde med dyr er årsag til mange ulykker i landbru-
get. Forudsigelige rutiner, uden overraskelser, er vig-

tige for at undgå skader. Pjecen giver gode råd til 
håndtering af svin. 20 sider, 2008 

 
 

  

 

http://www.barjordtilbord.dk/Jordbruget/Udgivelser/KortlAegning-af-risiko-for-krAeft
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Vejledning om arbejdsmiljø ved svejsning i land-
bruget 

Det kan være sundhedsskadeligt at svejse. Sikker-
hedskursus (§26) om svejsning er lovpligtigt. Denne 

vejledning om arbejdsmiljø ved svejsning i anlægs-
gartnerier er beregnet til ophængning i værksteder 

eller andre steder hvor der svejses. 2008 
 
 

  

 

Helkropsvibrationer i landbruget 

Vejledningen omhandler helkropsvibrationer i landbru-
get og har til formål at oplyse om den risiko kraftig 

vibrationsbelastning indebærer for den udsatte, samt 
om gældende regler for vurdering af belastninger. 15 

sider, 2008 
Hjemmeside: www.helkropsvibrationer.dk.  

 
 

  

 

Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler 

Ved produktion af kartofler er der en række arbejds-
miljømæssige forhold, som kan være problematiske. 

BAR Jord til Bord har i denne udgivelse samlet en 

oversigt over tiltag, der kan medvirke til at forbedre 
arbejdsmiljøet i den direkte kartoffelproduktion. 

46 sider, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Under åben himmel, landbrug 

Pjecen om det psykiske arbejdsmiljø i landbruget, er 

udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersø-
gelse af det psykiske arbejdsmiljø inden for landbrug, 

skovbrug og anlægsgartneri. Pjecen indeholder 
spørgsmål som oplæg til diskussion.  15 sider, 2005 
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Råd til at blive i live 

Udgivelsen har fokus på råd og vejledning om sikker-
hed i landbrug ved kørsel med store maskiner, trakto-

rer m.v. Der er en gennemgang af sikker håndtering af 
læssemaskiner, kørsel med store maskiner på landevej 

m.m. Nyttige råd om sikker kørsel med ATV'en er også 
beskrevet. 26 sider. 2005 

Downloades: www.barjordtilbord.dk 
 

 

 

 

Støj i landbruget - er det et problem? 

Vejledningen indeholder en kortfattet gennemgang af 

de støjbelastninger, der er målt i landbruget. De 
grundlæggende begreber om støj og høreværn be-

handles, og der gives ideer til støjdæmpning.  
16 sider, 2004 

Hjemmeside: www.stojilandbruget.dk hvor støjniveau-
et bl.a. kan høres. 

 
 

  

 

Den gode arbejdsplads på landet - folder 

Få gang i dialogen på arbejdspladsen. Alle virksomhe-
der med ansatte skal udarbejde en APV hvor det psy-

kiske arbejdsmiljø skal inddrages. I pjecen findes ideer 
til dialog, de typiske problemer samt ideer til løsning. 

2003 
www.barjordtilbord.dk 
 

  

 

For sikkerhedens skyld  

10 historier fra det virkelige liv. Alle slap med livet i 

behold, men nogle kom værre til skade end andre. 
Hæftet er velegnet til undervisningsbrug.  

28 sider, 2003 
www.barjordtilbord.dk 
 

  

 

http://www.barjordtilbord.dk/
http://www.stojilandbruget.dk/
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Beredskabsplan ved personskade 

Formålet med denne vejledning er at oplyse om de 

forskellige regler og anbefalinger, man skal være be-
vidst om, når man udarbejder beredskabsplaner ved 

personskade. 

Vejledningen giver et overblik over de punkter, man 

skal igennem for at komme frem til en samlet bered-
skabsplan. 20 sider, 2016 

 

 

Krav om kørekort og certifikater til motordrevne 

køretøjer 

Branchevejledning indeholder de regler/krav til køre-

kort og certifikater, man skal være opmærksom på, 
når man arbejder med motordrevne køretøjer og -

redskaber i landbrug, gartneri, skovbrug og anlægs-
gartneri. 

På midtersiden er en oversigt over de forskellige ar-
bejdsredskaber og deres krav. Midtersiden kan udskri-

ves som A3 eller A4 fra www.barjordtilbord.dk. 

 

 

Sikkerhedshåndbog for gartnerier og plantesko-
ler 

Sikkerhedshåndbogen er en opslagsbog, der omhand-
ler de arbejdsmiljømæssige regler der er gældende 

ved arbejde indenfor gartnerier og planteskoler. Ar-
bejde med maskiner og værktøj, kemiske stoffer og 

brug af værnemidler osv. er omtalt.   
176 sider, 2012 

 

 

 

 

Re-entry 

Branchevejledning om foranstaltninger ved arbejde 
med pesticidbehandlede planter i væksthusgartnerier. 

Folderen giver en kort beskrivelse af, hvilke forholds-
regler man skal tage, når man arbejder i væksthuse 

med pesticidbehandlede planter. Således, at arbejdet 
kan udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

2 sider, 2011 
 

 

 

http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/2015/Vejledning-KORETOJER-MSA3_NY.pdf
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/2015/Vejledning-KORETOJER-MSA4_NY.pdf
http://www.barjordtilbord.dk/
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Automatiske maskiner i Gartneribruget 

Anvisning på hvordan arbejdsmiljøet inddrages ved 

indkøb, installation og drift af automatiske maskiner. 
Vejledningen indeholder en tjekliste som kan bruges 

ved indkøb af ny maskine i gartneribranchen. Tjekli-
sten findes også på engelsk. 28 sider, 2011. 

 

 

 

 

Gravides arbejdsmiljø i gartnerier 

Det er vigtigt at sikre gravide mod skadelige påvirk-
ninger på arbejdet, især hvis de arbejder med be-

kæmpelsesmidler og vækstregulerende midler. Vejled-
ningen rummer afsnit om vurdering af arbejdsfunktio-

ner, fraværsmelding og tjekliste til en graviditetspoli-
tik. 20 sider, 2010 

 
 

  

 

Faktaark om arbejdsrelateret kræft - Gartneri og 
Planteskole 

Mænd beskæftiget inden for "det grønne område" har 
større risiko for læbekræft end andre danske lønmod-

tagere. Det viser en undersøgelse, som Kræftens Be-
kæmpelse har udarbejdet for BAR Jord til Bord. 

Faktaarket kan downloades på www.barjordtilbord.dk 
under Jordbruget/Branchevejledninger. 

 

 

 

Arbejdsmiljøforhold - Blomstercontainere i 

gartnerier 

Vejledningen giver en række praktiske anvisninger på, 

hvordan virksomhederne kan håndtere blomstercon-
tainere på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. 22 

sider, 2004. Vejledningen findes også på engelsk. 
Downloades på www.barjordtilbord.dk under Jordbru-

get/Branchevejledninger. 
 

  

 

http://www.barjordtilbord.dk/
http://www.barjordtilbord.dk/
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Gør fravær til nærvær 

Inden for væksthusgartnerier har vi undersøgt omfan-

get af medarbejdernes fravær samt årsagen hertil. 
Undersøgelsen viste sammenhæng mellem det fysiske 

arbejdsmiljø og fravær bl.a. har mange ensidigt gen-
taget arbejde (EGA). Se pjece og rapport på barjord-

tilbord.dk under Jordbruget/Udgivelser 

 

 

http://www.barjordtilbord.dk/
http://www.barjordtilbord.dk/
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Beredskabsplan ved personskade 

Formålet med denne vejledning er at oplyse om de 

forskellige regler og anbefalinger, man skal være be-
vidst om, når man udarbejder beredskabsplaner ved 

personskade. 

Vejledningen giver et overblik over de punkter, man 

skal igennem for at komme frem til en samlet bered-
skabsplan. 20 sider, 2016 

 

 

Krav om kørekort og certifikater til motordrevne 

køretøjer 

Branchevejledning indeholder de regler/krav til køre-

kort og certifikater, man skal være opmærksom på, 
når man arbejder med motordrevne køretøjer og -

redskaber i landbrug, gartneri, skovbrug og anlægs-
gartneri. 

På midtersiden er en oversigt over de forskellige ar-
bejdsredskaber og deres krav. Midtersiden kan udskri-

ves som A3 eller A4 fra www.barjordtilbord.dk. 

 

 

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere 

Sikkerhedshåndbogen er en opslagsbog, der omhand-

ler de arbejdsmiljømæssige regler der er gældende 
ved arbejde indenfor anlægsgartneri. Arbejde med 

maskiner og værktøj, kemiske stoffer og brug af vær-
nemidler osv. er omtalt. 189 sider, 2014 
 

  

 

Anlægsgartnere – bliv i faget 

Alle inden for anlægsgartnerfaget har en interesse i at 
sikre et godt arbejdsmiljø. Det er med til at løse en af 

fagets store udfordringer. Mange anlægsgartnere for-
lader faget som 40-årige. Vejledningen skal være med 

til at give inspiration til at sikre, at faget også har 
plads til folk over 40 år. 16 sider, 2010 

 

 

 

http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/2015/Vejledning-KORETOJER-MSA3_NY.pdf
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/2015/Vejledning-KORETOJER-MSA4_NY.pdf
http://www.barjordtilbord.dk/
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Faktaark om arbejdsrelateret kræft - Anlægs-
gartnere 

Mænd beskæftiget inden for "det grønne område" har 
større risiko for læbekræft end andre danske lønmod-

tagere. Det viser en undersøgelse, som Kræftens Be-
kæmpelse har udarbejdet for BAR Jord til Bord. 

Faktaarket kan downloades på www.barjordtilbord.dk 
under Jordbruget/Branchevejledninger. 

 

 

Få tjek på sikkerheden – Vejledning og tjekliste 

ved gasbrænding af ukrudt 

Denne vejledning og tjekliste kan hjælpe sikkerheds-

gruppen til, at få overblik over, om der er behov for at 
forbedre arbejdsmiljøet, når der arbejdes med gas-

brænding af ukrudt. 24 sider, 2008  
 

 

 

Vejledning om arbejdsmiljø ved svejsning i an-
lægsgartneri 

Det kan være sundhedsskadeligt at svejse. Denne vej-
ledning om arbejdsmiljø ved svejsning i landbruget er 

beregnet til ophængning i værksteder eller andre ste-
der hvor der svejses. 2008 
 

  

 

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet 

Vejledningen omhandler helkropsvibrationer i anlægs-
gartneriet og har til formål at oplyse om den risiko 

kraftig vibrationsbelastning indebærer for den udsatte, 
samt om gældende regler for vurdering af belastnin-

ger. 15 sider, 2008 
Hjemmeside: www.helkropsvibrationer.dk.  
 

  

 

http://www.barjordtilbord.dk/
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Under åben himmel, anlægsgartneri 

Pjecen om det psykiske arbejdsmiljø i anlægsgartneri-

er, er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaun-
dersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø inden for land-

brug, skovbrug og anlægsgartneri. Pjecen indeholder 
spørgsmål som oplæg til diskussion.   

15 sider, 2005 
 

  

 

Håndskubbet plæneklipper 

Vejledningen sætter fokus på græsklipning med hånd-
skubbet rotorklipper. Den indeholder forslag til at æn-

dre den daglige rutine og indstille maskinen korrekt og 
herved mindske slid og skader på bevægeapparatet. 

20 sider, 2004 
 

  

 

Håndholdt hækklipper 

Vejledningen retter fokus mod de ergonomiske belast-

ninger og kommer med forslag til, hvordan arbejdet 
kan udføres og organiseres, så det er mindre bela-

stende for den enkelte. 20 sider, 2004  
 
 

  

 

Håndtering af belægningssten 

Der findes ingen mirakelkure til håndlægning af sten, 
som hører til et af de hårdest fysisk belastende ar-

bejdsmiljøområder. Vejledningen sætter fokus herpå 
og kommer med forslag, som kan mindske belastnin-

gen af kroppen. 20 sider, 2004  
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Erhvervsmæssig Træklatring 

Vejledningen er et supplement til AT-vejledning 2.4.3 

om Arbejde fra reb i højden og koncentrerer sig om de 
sikkerhedshensyn, man som minimum skal tage, når 

man arbejder fra reb i forbindelse med træfældning og 
-pleje. 

Vejledningen henvender sig til alle, der planlægger, 
bestiller og udfører arbejde i træer og ønsker at sætte 

fokus på dette. 32 sider, 2017 

 

 

Beredskabsplan ved personskade 

Formålet med denne vejledning er at oplyse om de 
forskellige regler og anbefalinger, man skal være be-

vidst om, når man udarbejder beredskabsplaner ved 
personskade. 

Vejledningen giver et overblik over de punkter, man 
skal igennem for at komme frem til en samlet bered-

skabsplan. 20 sider, 2016 

 

 

Krav om kørekort og certifikater til motordrevne 
køretøjer 

Branchevejledning indeholder de regler/krav til køre-
kort og certifikater, man skal være opmærksom på, 

når man arbejder med motordrevne køretøjer og -
redskaber i landbrug, gartneri, skovbrug og anlægs-

gartneri. 

På midtersiden er en oversigt over de forskellige ar-

bejdsredskaber og deres krav. Midtersiden kan udskri-

ves som A3 eller A4 fra www.barjordtilbord.dk. 

 

 

Selvskovning og sankning 

Der sker hvert år alt for mange skader og sågar døds-
ulykker i forbindelse med sankning og selvskovning i 

de danske skove. Vejledning omhandler sikkerhed med 
og vedligeholdelse af motorsave og hvordan man bør 

forholde sig i tilfælde af alvorlige ulykker.  
Til vejledningen er udarbejdet en folder der kort gen-

giver kravene til sikkerhed og adfærd mv. 
Materialet kan downloades på www.barjordtilbord.dk 

under Jordbruget/Branchevejledninger. 

 

 

http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/2015/Vejledning-KORETOJER-MSA3_NY.pdf
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/2015/Vejledning-KORETOJER-MSA4_NY.pdf
http://www.barjordtilbord.dk/
http://www.barjordtilbord.dk/
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Sikkerhedshåndbog for skovbruget 

Sikkerhedshåndbogen er en opslagsbog, der omhand-

ler de arbejdsmiljømæssige regler der er gældende 
ved arbejde indenfor skovbruget. Arbejde med maski-

ner og værktøj, kemiske stoffer og brug af værnemid-
ler osv. er omtalt. 174 sider, 2014 

 
 

 

 

Faktaark om arbejdsrelateret kræft - Skovbrug 

Mænd beskæftiget inden for "det grønne område" har 
større risiko for læbekræft end andre danske lønmod-

tagere. Det viser en undersøgelse, som Kræftens Be-
kæmpelse har udarbejdet for BAR Jord til Bord. 

Vejledningen kan downloades på 
www.barjordtilbord.dk under Jordbruget/Branche-

vejledninger. 
 

 

 

Sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af ju-
letræer og pyntegrønt 

Branchevejledningen indeholder gode råd om klipning 
af pyntegrønt, fældning af juletræer, transport i sko-

ven samt information om egnet arbejdstøj og arbej-
dets tilrettelæggelse. Findes i pixiformat på polsk, en-

gelsk og tysk. 20 sider, 2008 

 

 

 

Helkropsvibrationer i skovbruget 

Vejledningen omhandler helkropsvibrationer i skov-
bruget og har til formål at oplyse om den risiko kraftig 

vibrationsbelastning indebærer for den udsatte, samt 
om gældende regler for vurdering af belastninger. 15 

sider, 2008 
Hjemmeside: www.helkropsvibrationer.dk.  

 
 

  

 

http://www.barjordtilbord.dk/
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Under åben himmel, skovbrug 

Pjecen om det psykiske arbejdsmiljø i skovbruget, er 

udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersø-
gelse af det psykiske arbejdsmiljø inden for landbrug, 

skovbrug og anlægsgartneri. Pjecen indeholder 
spørgsmål som oplæg til diskussion.   

15 sider, 2005 
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APVnet – et APV værktøj 

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har udviklet et APV 

værktøj.  

APVnet er målrettet de fire grønne områder; Land-

brug, Skovbrug, Anlægsgartnere samt Gartneri og 
planteskole. Værktøjet er en stor hjælp ved arbejdet 

med APV. 

På www.barjordtilbord.dk under Jordbruget/APV finder 

du en guide til APVnet, om hvordan du kommer i 

gang. 

 

 

APV Spillet om psykisk arbejdsmiljø 

Spillet indeholder 22 kort med udsagn, der kan med-
virke til at styrke dialogen om trivsel blandt medarbej-

dere og ledere.  

Spillet er udviklet i samarbejde med ansatte i skov-

brug, anlægsgartneri og på kirkegårde. 

Bestilling til barjordtilbord@3f.dk 

 

 

Hvorfor går det så galt? – En film om arbejds-
ulykker i landbruget, DVD 

Filmen er bygget op omkring fire portrætter af ulyk-
kesramte inden for landbruget, som selv fortæller de-

res historie om ulykker i forbindelse med finsnitter, 
traktor, forgiftning og rundballepresser. 27 min., 2000 

Inkl. 1 pjece 
Bestilling mailes til barjordtilbord@3f.dk  
 

  

 

Sikkerhed eller bøvl - DVD 

En film der på en underholdende måde gør opmærk-
som på de arbejdsmiljøproblemer der kan være for-

bundet med arbejdet på maskinstationer. Filmen viser 
“Bøvlekaj” i aktion, afbrudt af indslag der viser hvor-

dan man kan passe på sig selv. 26 min. 2003  
Bestilling mailes til barjordtilbord@3f.dk 
 

  

 

mailto:barjordtilbord@3f.dk
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www.barjordtilbord.dk 

 

 
 

 

 
www.paspåkroppen.dk  

 

 
 

 

http://common.bar-net.dk/apv/   

 

 
 

 

www.kemiigartneri.dk 

 

 
 

 
 

 
www.barjordtilbord.dk/tungeloft 

 

 
 

 

 
www.flisogskimmelsvampe.dk  

 

 
 
 

http://www.barjordtilbord.dk/
http://www.paspåkroppen.dk/
http://common.bar-net.dk/apv/
http://www.kemiigartneri.dk/
http://www.barjordtilbord.dk/tungeloft
http://www.flisogskimmelsvampe.dk/
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www.gravidigartneri.dk 

 

 

 
www.helkropsvibrationer.dk  

 
 

 

 

 

www.stojilandbruget.dk  
 

 
 
 

 

www.stojidetgronne.dk  
 

 

http://www.gravidigartneri.dk/
http://www.helkropsvibrationer.dk/
http://www.stojilandbruget.dk/
http://www.stojidetgronne.dk/


 
 

 

 

 

Vejledningerne kan downloades fra www.baujordtilbord.dk  

 

 

                                            

 

Vejledningerne kan bestilles via mail: 

 

jordbruget@baujordtilbord.dk  

 

eller 

 

baujordtilbord@3f.dk   
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