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Branchevejledning
-grønsagsproduktion
i væksthuse

Branchesikkerhedsrådet for
Jordbruget (BSR 10) er sam-
mensat af arbejdsmarkedets
parter. Branchesikkerhedsrå-
det er oprettet i henhold til
Arbejdsmiljøloven og god-
kendt af Arbejdsministeren.

Branchesikkerhedsrådet har
bl.a.  til opgave at udarbejde
branchevejledninger om ar-
bejdsmiljøspørgsmål inden
for bl.a. gartnerområdet.

Denne branchevejledning er
udarbejdet af et udvalg ned-
sat af branchesikkerhedsrå-
det med repræsentanter fra
Specialarbejderforbundet i
Danmark og Gartneribrugets
Arbejdsgiverforening.

Vejledningen har været fore-
lagt til udtalelse i Direktora-
tet for Arbejdstilsynet og
godkendt af Branchesikker-
hedsrådet den 20.8.1996.

Vejledningen er udarbejdet
med baggrund i gældende
lovgivning. Vejledningen in-
deholder desuden en række
gode råd og anvisninger til
virksomheder og ansatte i
forbindelse med grønsags-
produktion i væksthuse.

Svend Erik Jacobsen
Formand

Sv. O. Pedersen
Næstformand

Branchesikkerhedsrådet for
Jordbruget har udarbejdet
denne branchevejledning
om arbejde i væksthuse med
produktion af agurker, to-
mater og peberfrugter. For-
målet med vejledningen er
at give forslag og gode råd
til hvorledes arbejdet med at
passe planterne samt at
plukke og pakke grønsager-
ne kan foregå mest hensigts-
mæssig, set ud fra et ergo-
nomisk synspunkt.

Vejledningen henvender sig
primært til gartneriejere og
ansatte i produktion.
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Produktion af peber, agurker
og tomater i væksthuse un-
der danske forhold foregår
efter et forholdsvis fast
mønster, hvor man sidst på
året begynder at formere
planter til det kommende års
produktion. Ved tomat- og
peberproduktion foregår
produktionen med de sam-
me planter hele sæsonen.
Ved agurkeproduktion er
det meget normalt, at der
omplantes i løbet af somme-
ren.

Hen på efteråret når udbyt-
tet bliver så lavt, at det ikke
er rentabelt at høste, bliver
husene ryddet og rengjort,
så de er klar til næste sæson.

Lys og temperaturforhold
gør, at det ikke på nuværen-
de tidspunkt er økonomisk
rentabelt at producere i den
mørke og kolde del af året.

Formering af nye planter
starter normalt først på vin-
teren. Dette arbejde foregår
kun i en lille del af væksthus-
arealet, og normalt et sted
hvor det er muligt at tilføre
ekstra varme og lys.

Arbejdet med formering af
nye planter varer sammen-
lagt ca. 1 uge pr. år. Ved
agurkeproduktion, hvor der
normalt nyplantes 2 gange
om året, varer udplantnings-
arbejdet tilsvarende ca. 2
uger pr. år.

De nye planter dyrkes i små
potter eller prikles ud og
sættes på afstand. Herefter
stilles planterne i et vækst-
hus under passende lys- og
varmeforhold indtil de har
nået en størrelse, så de kan
flyttes til det sted, hvor de
skal vokse resten af vækst-
perioden.

Når potterne placeres i
væksthuset, skal det være i
en ergonomisk hensigtsmæs-
sig højde og bredde.

Hvis arbejdet foregår i en
ubekvem stilling, er det vig-
tigt, at det foregår over en
meget kort periode pr. ar-
bejdsdag.

Det er vigtigt, at formerings-
arbejdet planlægges, så det
under de givne forhold kan
ske sikkerheds- og sundheds-
mæssigt fuldt forsvarligt,
dog under behørig hensyn til
at dette arbejde kun foregår
ca. 1 til 2 uger om året.
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Formering af
nye planter

Grønsags-
produktion

Korrekt arbejdsstilling Forkert arbejdsstilling



Tomaterne står i lange ræk-
ker, opbundet i snore der via
en vindsel med ekstra snor er
fastgjort i en ståltrådsline
over planterækken.

Planterne sænkes på arbejdsvogn
med toprør

I vækstperioden snos plan-
terne om opbindingssnoren.
Når planterne når ståltrådsli-
nen, sænkes planten ved at
frigøre snor fra vinslen . Det-
te arbejde foregår ved at
planten holdes oppe med
den ene hånd samtidig med,
at der frigøres snor fra vin-
slen med den anden. Ved
dette arbejde står plantepas-
seren ofte på en vogn, som
er ophængt med køreruller
på et rør eller en vogn, der
er placeret på rør, som er
placeret lige over jorden
(bundrør).

Arbejdsvogn på bundrør

Ved sænkning af planterne,
skal plantepasseren op i høj-
de med toppen af tomat-
planten, så armene ikke skal
løftes unødvendigt højt. 
Dette kan ske ved at anven-
de kørevogne, som reguleres
i højden.
Det er samtidig vigtigt, at
komme så tæt ind på plan-
terne som muligt. Afhængig
af planternes og bladenes
omfang bør afstanden til
planterne være så lille som
mulig, dog højst 25 cm.
Tomatplanterne skal gen-
nem vækstsæsonen sænkes
ca. 1 gang pr. uge.
Bundrør er mere hensigts-
mæssigt end rør over plan-
terne med køreruller til pla-
cering af "arbejdsvognen".
Ved anvendelse af bundrør,
er det muligt at anvende en
vogn, som kan komme tæt-
tere på planterne, ligesom
denne type er mere stabil. 

Sikring af arbejdsvogn på toprør
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Plante-
pasning



Ved nybyggeri må det anbe-
fales, at der anvendes bund-
rør.

I gartnerier, hvor der bruges
vogne, som er ophængt på
rør over planterne, skal vog-
nen være sikret med en lås,
så den ikke falder ned, når
den er i bevægelse.

Pasning af planterne består i
afbladning, opsnoring og
beskæring af planterne ca. 1
gang  pr uge. Til dette arbej-
de står eller sidder plante-
passeren på en vogn, som er
ophængt på toprør eller pla-
ceret på bundrør. Plantepas-
seren skal her kunne arbejde
tæt på planten, på samme
måde som når planten sæn-
kes.

Afbladning af plante fra arbejdsvogn

Peberplanter er ligeledes
plantet i lange rækker og
ophængt i snore. Peberplan-
ter er ikke så hurtigt voksen-
de som tomater, og de skal
derfor ikke sænkes.
Pasningsarbejde består ho-
vedsageligt i beskæring af
planterne.

Agurker plantes i lange ræk-
ker og ophænges i snore,
som fastgøres til en stål-
trådsline. Pasningsarbejdet
består hovedsageligt i at
planterne skal beskæres med
passende mellemrum. Dette
foregår ved, at plantepasse-
ren går ned mellem plante-
rækkerne og fjerne overflø-
dige blade. De afrevne blade
fjernes fra gangarealet, så
det ikke bliver glat at gå på.
Modsat tomater skal agurke-
planter ikke sænkes. Dette
bevirker, at alt pasningsar-
bejde kan foregå fra jorden.

Opbinding af agurkeplanter
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Når planterne har nået en
passende størrelse, og lys- 
og temperaturforhold før det
muligt, bliver planterne sat ud,
hvor de skal vokse resten af
vækstperioden.



TOMATER
Høst af tomater foregår ved
at medarbejderne går mel-
lem rækkerne og lægger de
høstede tomater i kasser el-
ler lignende, som placeres på
plukkevognen. Vognen skub-
bes fremad efter behov.

De første tomater på plan-
ten høstes under knæhøjde,
hvilket skyldes, at tomater
modnes nedefra og opefter.
Efter 3-4 uger kan der høstes
op til hoftehøjde.

I den periode hvor tomater-
ne høstes under knæhøjde,
skal der være mulighed for
at medarbejderen kan sidde
ned under plukkearbejdet,
f.eks. på plukkevognen, så
man undgår at stå i en foro-
verbøjet stilling.

Høst af tomater i forskellige højder

PEBER
Høst af peberfrugter foregår
fra en vogn, som kan køre
imellem planterne. Peber-
frugterne plukkes ligeledes i
kasser eller lignende, som er
anbragt på plukkevognen.
Kasserne skal være anbragt
på en måde, så det er let og
bekvemt at lægge peber-
frugterne i kassen.

Høst af peberfrugter

AGURKER
Høst af agurker foregår på
samme måde, som høst af
tomater, ved at medarbejde-
ren går imellem rækkerne
og skærer agurkerne af og
lægger dem i en kasse, som
er anbragt på kørevognen.

Høst af agurker

Nedskæring af planter inden samling

Rydning
af husene
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Høst af
væksthus-
grønsager

Høst af tomater, peber og agurker er det centrale i hele 
produktionen af væksthusgrønsager. Dette arbejde foregår
manuelt ved at medarbejderne går eller kører på plukke-
vogne op imellem rækkerne. Den daglig mængde som skal
høstes, vil variere afhængig af vejret og tidspunktet på
vækstsæsonen.



Når vækstsæsonen er slut,
skal væksthusene ryddes,
rengøres og desinficeres, så
de er klar til den kommende
sæson.

Før dette arbejde starter,
skal planter og vækstmedie
udtørres mest muligt, så de
er klar til den kommende
sæson.

Herefter bliver planterne
skåret ned og transporteret
bort. Vækstmediet skæres i
stykker af ca. 90 cm, så det
er lettere at håndtere. Til at
transportere affaldet ud til
gangarealerne er det hen-
sigtsmæssigt at anvende
plukkevognene – eventuelt
monteret med en palle.

Når vognen er trukket ud til
gangarealerne, skal der, hvor
det er muligt, anvendes en
truck eller lignende til at
transportere affaldet bort.

Planterester samles…

Hvis der anvendes bekæm-
pelsesmidler til nedvisning
kræves sprøjtecertifikat, og
gældende regler for håndte-
ring af bekæmpelsesmidler
skal overholdes.
Check arbejdspladsbrugsan-
visning og eventuelt andet
vejledningsmateriale.

Til nedskæring af stænglerne
anvendes ofte buskryddere. I
forbindelse hermed skal føl-
gende personlige værnemid-
ler benyttes:
• Sikkerhedsfodtøj med

skærehæmmende indlæg
• Øjenværn
• Høreværn
• Selerne bør være brede og

polstrede
• Åndedrætsværn med mini-

mum P-2 filter, når arbej-
det er støvende.

- inden de transporteres bort

I forbindelse med rengøring
og desinfektion af væksthus-
ene skal anvisningerne i føl-
gende branchevejledninger
følges:

• "Rengøring af glatte gulve
og gangarealer i væksthu-
se"

• "Anvendelse af højtryks-
rensere"

• "Rengøring af udvendigt
drivhusglas".

Nedskæring af gamle planter
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Rydning 
af husene



De fleste gartnerier har et
pakkerum, hvor produkterne
gøres klar til forsendelse. På
nogle gartnerier pakkes og
sorteres produkterne, så de
kan sendes direkte til butik-
ken. I andre gartnerier pak-
kes produkterne i kasser og
sendes til sortering hos salgs-
foreningen/grossisten.

Det er vigtigt at arbejdsste-
det ved pakkeborde m.v. er
indrettet på en sådan måde,
at de personer, som arbejder
i pakkeriet undgår flest muli-
ge løft og vrid i kroppen.
Pakkebordet skal kunne ind-
stilles til individuel højde og
behov i forhold til arbejds-
opgaven, f.eks. med reguler-
bar trinvis indstilling.

Justerbare pakkeborde

I nogle gartnerier og særlig
agurkegartnerier anvendes
plastfolie til indpakning. Un-
der indpakning opvarmes
plastfolien og der sker en
nedbrydning og fordamp-
ning af både plast og tilsæt-
ningsstoffer.

Hvor der anvendes opvarmet
folie til indpakning, skal der
etableres udsugning. Udsug-
ningen udføres som punkt-
udsugning med afkast til det
fri.

Når kasserne stables på pal-
ler, skal der kunne indtages
hensigtsmæssige arbejdsstil-
linger. Dette kan opnås ved
at anvende tekniske hjælpe-
midler, så som palleløfter el-
ler lignende. Der må ikke
stables over skulderhøjde og
under midtlår uden brug af
tekniske hjælpemidler.

Arbejde i et gartneri inde-
bærer meget stående og
gående arbejde. Det er der-
for vigtigt at anvende fast-
siddende og hensigtsmæs-
sigt fodtøj med stødabsorbe-
rende bund.

Palletering af kasser
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Pakkerum



Gulvet i arbejdsrummet og
under de enkelte arbejds-
pladser skal være plant og
uden ujævnheder. Hvis gul-
vet anvendes til transport
skal niveauforskelle udlignes
f.eks. med slisker og ramper,
hvor stigningen udgør max.
1:50.

Hele arbejdsstedet, det vil si-
ge væksthus, pakke-
rum, gangarealer
m.v., skal desuden
holdes forsvarligt
rent og ryddeligt, så
arbejdsforholdene til
stadighed er sikker-
heds- og sundheds-
mæssigt forsvarlige.

Værnefodtøj med beskyttel-
seståhætte, skal bruges, hvor
der er risiko for klemning, el-
ler hvor der er risiko for fod-
skade fra faldende genstan-
de, f.eks. hvor der håndteres
eller arbejdes med tunge og
uhåndterlige genstande, dvs.
over 16-20 kg. Jo mere skar-
pkantet og hård genstanden

er, jo større er risikoen
for skader – der-

for lavere
vægt.

Plantesaft kan svie i sår og
revner i fingrene, hvorfor
det kan være hensigtsmæs-
sig i sådanne situationer at
anvende handsker.

Hvis der anvendes arbejds-
handsker af PVC eller nitril
til plukkearbejdet, kan der
inden i gummihandsken bru-
ges en tynd bomuldshand-
ske, så det hele tiden sikres,
at hånden er tør.

For indretning af arbejds-
pladsen i øvrigt f.eks. vel-
færdsforhold henvises til 
Arbejdsministeriets bekendt-
gørelse nr. 1163 af 16. de-
cember 1992 om faste ar-
bejdssteders indretning.
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Gulvforhold Værnemidler
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Variation af arbejdsopgaver
er en metode, som kan tages
i anvendelse for at modvirke
ensidigt gentaget arbejde.

Definitionen på ensidigt
gentaget arbejde er arbejde,
hvor en eller flere af følgen-
de faktorer indgår: 
• Lav selvbestemmelse
• Enkelte arbejdsopgaver
• Ensidige arbejdsbevægelser
• Hyppige arbejdsbevægelser
• fastlåste arbejdsstillinger
• Højt arbejdstempo
• Højt synskrav.

Ved at skifte arbejdsopgaver
og arbejdsstillinger, d.v.s. ved
at virksomheden har jobro-
tation, er det muligt, at re-
ducere belastningerne på
den enkelte muskel og det
enkelte led og derved mini-
mere, at der opstår lidelser i
bevægeapparatet.

Der er flere muligheder for
jobrotation. Men det vigtig-

ste er, at man skifter arbejds-
funktioner, så man får en så
varieret arbejdsdag som mu-
ligt.

Indlagt i plukkearbejdet kan
f.eks. være arbejdsopgaver
med:
• Afhente tom emballage
• Aflevere fyldt emballage

på plukkegang
• Oprydning efter plukning
• Plantepasning
• Pakning.

Det er vigtigt, at det internt 
i gartneriet aftales, hvor-
ledes arbejdsopgaverne kan
varieres.

Variation
af arbejds-
opgaver
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Bekendtgørelse 1072 af 7/9-2010 
om Lov om arbejdsmiljø 
ændringer

Bekendtgørelse 1706 af 15/12-2010 
om Brug af personlige værnemidler

Bekendtgørelse 559 af 17/6-2004 
om Arbejdets udførelse

Bekendtgørelse 239 af 6/4-2005 
om Unges arbejde

Bekendtgørelse 96 af 13/2-2001 om 
Faste arbejdssteders indretning

Bekendtgørelse 1181 af 15/10-2010 
om samarbejde om  sikkerhed og 
sundhed

Bekendtgørelse 1164 af 16/12-92 
om Manuel håndtering

Bekendtgørelse 1109 af 15/12-92 
om Anvendelse af tekniske 
hjælpemidler

Bekendtgørelse 612 af 
25/6-2008 om Indretning af 
tekniske hjælpemidler

AT-vejledning A.1.12 om 
Temperaturer i arbejdsrum på 
faste arbejdspladser

AT-vejledning E.0.2 om Ikke 
undervisningspligtige unges 
arbejde

AT-vejledning D.3.1 om Løft, 
træk og skub

AT-vejledning D.3.2 om 
Ensidigt, belastende arbejde og 
ensidigt, gentaget arbejde

Branchearbejdsmiljørådet
Jord til Bord

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
Tlf. 87 40 34 00
barjordtilbord@gls-a.dk

Arbejdstagersekretariatet 
Kampmannsgade 4 
1790 København V
barjordtilbord@3f.dk

Henvisning til love 
bekendtgørelser, 
AT-meddelelser m.v.
Revideret 1.6.2016

Yderligere 
information/
oplysninger

AT-vejledning E.0.1 om 
Undervisningspligtige unges 
arbejde



Denne vejledning er udgivet med 
støtte fra Arbejdsmiljøfondet. 
Vejledninger kan downloades fra 
www.barjordtilbord.dk

Arbejdsmiljøfondet 
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