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Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord ønsker 
med denne designmanual, at skabe rammerne for en ensartet og genkendelig 
visuel identitet i såvel tryksager (f.eks. vore vejledninger og pjecer) som på nettet 
(f.eks. vore hjemmesider og faktaark).

I designmanualen defineres logo for Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord i alle 
tekniske varianter og giver retningslinjer for brugen. Endvidere anviser manualen 
de sekundære visuelle elementer, som er udviklet til brug på specifikke formidlings- 
projekter.

Den visuelle identitet kan med brug af manualen tydeliggøres og være med til at 
skabe genkendelse hos målgruppen; ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø-
organisationen på virksomhederne.

Vores profil skal være strømlinet, så vi kommunikerer præcist, og effekten er 
afhængig af den enkeltes respekt for at overholde retningslinjerne.

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 

LOGO

Visuel profil



Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord

Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord

Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord

BAU-Jord-til-Bord-logo-4f-forloeb

BAU-Jord-til-Bord-logo-4f 

BAU-Jord-til-Bord-logo-pantone348

LOGO

Logo 

- til alt materiale

-  logotypografi er Gill Sans Regular, 
den bruges kun i logoet.



BAU Jord til Bord

Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord

Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord

BAU-Jord-til-Bord-logo-kort-web

BAU-Jord-til-Bord-logo-sort

BAU-Jord-til-Bord-logo-hvid

Logo 

- til alt materiale

Logo, BAU version 

- til f.eks. web og roll-ups

LOGO



Logo - do’s and don’ts

- udformning

LOGO

Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord
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Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord

Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord

Størrelsesforholdet mellem symbolet og 
teksten må ikke ændres. 

Placeringen af symbolet i forhold til teksten 
må ikke ændres. 

Højde/bredde-forholdet må ikke ændres.

Symbolet må gerne bruges uden tekst, f.eks.  
til dekoration i forskellige rasterprocenter.



Logo - do’s and don’ts

- beskæring

LOGO

Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord

Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord

Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord

Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord

Logoet må beskæres lidt 
i venstre side og i toppen.

Logoet må ikke beskæres 
i højre side og i bunden.



Arial
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Bruges til materialer som 
- tryksager (brochurer, vejledninger, faktaark mm.)
- roll-ups
- kampagnematerialer
- give aways 
- digitale præsentationer (f.eks. PowerPoint)
- apps og intranet
- hjemmesider og mikrosider
- e-marketing/e-mails
- Office-dokumenter

Arial er den almindelige skrift som findes i alle computere - inkl. Mac - og giver mindst mulige konflikter, når det 
bruges i forskellige sammenhænge på forskellige computere. Arial findes på alle digitale platforme som iPhones, 
smartphones, iPads og tablets. Arial kan bruges i de gængse varianter regular og bold. Brødtekster i tryksager 
skrives i bedst i 11pkt., men kan variere mellem 10 og 12 pkt. Billedtekster, skemaforklaringer kan være ned til 7 
pkt. Overskrifterne kan laves i bold eller samme skriftsnit, bare i ca. dobbelt størrelse i forhold til brødteksten.

Typografier

TYPOGRAFIER

Garamond
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Bruges som alternativ, specielt ved længere brødtekster, men også til overskrifter, mellemrubrikker, for at bløde 
skriftbilledet op. Garamond er en let læsbar font, som også er websikker. Den kan bruges på trykte og digitale 
medier.



Farveforløb CMYK:
fra 85/20/84/100 til 85/20/84/5

position 50%
vinkel 50%

CMYK: 85/20/84/5
Pantone: 348

RGB: 12/138/83
Web: # 0c8a51

Farver 

- logofarve

FARVER



CMYK: 0/56/100/10
Pantone: 152

RGB: 199/123/24
Web: #c77b18

CMYK: 70/0/100/30
Pantone: 364

RGB: 92/135/50
Web: #5c8732

CMYK: 39/48/64/66
Pantone: 438

RGB: 79/68/51
Web: #4f4433

CMYK: 0/18/100/5
Pantone: 124

RGB: 233/199/13
Web: #e9c70d

CMYK: 0/34/62/6
Pantone: 156

RGB: 221/174/109
Web: #ddae6d

CMYK: 34/0/48/14
Pantone: 577

RGB: 173/193/144
Web: #adc190

CMYK: 24/30/60/27
Pantone: 7503

RGB: 157/141/98
Web: # 9d8d62

CMYK: 0/6/68/0
Pantone: 128

RGB: 252/231/113
Web: #fce771 

Sekundære farver 

- Landbrug og maskinstationer

- Skovbrug

- Anlægsgartnere

- Gartnerier / planteskoler

FARVER



Ikon

Ikon

Ikon

Ikon

Dekoration

Dekoration

Dekoration

Dekoration

Ikoner og dekoration 

- Landbrug og maskinstationer

- Skovbrug

- Anlægsgartnere

- Gartnerier / planteskoler

IKONER & DEKORATION



Beredskabsplan 
ved personskade

Branchevejledning

Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord
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Illustrationer: Lerches Tegnestue
ISBN nr.: 978 8791073-977
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Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til 
Bord er sammensat af repræsentanter fra 
arbejdsmarkedets parter og oprettet i 
henhold til Arbejdsmiljøloven. Rådet har 
bl.a. til opgave at informere og vejlede om 
arbejdsmiljøforhold. Jordbrugets 
Arbejdsmiljøudvalg er et permanent udvalg 
under Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til 
Bord. Udvalget beskæftiger sig med 
arbejdsmiljø inden for brancheområderne: 
Landbrug, skovbrug, gartneri og 
anlægsgartneri. 
Udvalgets sammensætning, formål og 
opgaver fremgår af Branchearbejdsmiljø-
udvalget Jord til Bords hjemmeside: 
www.baujordtilbord.dk

Forord

Denne branchevejledning Beredskabsplaner ved 
personskade er udarbejdet af Jordbrugets 
Arbejdsmiljøudvalg. Arbejdstilsynet har haft 
branchevejledningen til gennemsyn og finder, 
at indholdet i den er i overensstemmelse med 
Arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene 
vurderet vejledningen, som den foreligger, og 
har ikke taget stilling til, om den dækker 
samtlige relevante emner inden for det 
pågældende område. Herunder tages der 
forbehold for den teknologiske udvikling.

For Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg
Jens Poulsen, Gartneri-, Land- og  Skovbrugets 
Arbejdsgivere GLS-A og  
Morten Fischer Nielsen, Fagligt Fælles Forbund, 3F.

Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord

Side 20 | Beredskabsplan ved personskade | 2016

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
barjordtilbord@gls-a.dk
T 8740 3400

Arbejdstagersekretariatet 
Kampmannsgade 4
1790 København V 
baujordtilbord@3f.dk
T 8892 0992

B
eredskabsplan ved personskade

www.baujordtilbord.dk

Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bord

Eksempler 

- vejledninger

EKSEMPLER



Arbejdsrelateret kræft 
i landbruget

Landmænd har større risiko for læbekræft sammen-
lignet med andre danske lønmodtagere. Det viser 
en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse.

Udover læbekræft har mandlige ansatte også en øget risiko for 
Hodgins sygdom (lymfeknudekræft). Til gengæld er det sam-
lede billede af mændenes kræftrisiko på mange andre områ-
der positivt. Undersøgelsen viser således, at der er en nedsat 
kræftrisiko for en lang række andre kræftformer, sammenlignet 
med mandlige lønmodtagere. Det gælder f.eks. kræft i mund, 
svælg, spiserør, tyktarm, endetarm, lever, galdeveje og blære, 
modermærkekræft, hudkræft, leukæmi m.fl. 

Ser man på de kvindelige ansatte, adskiller de sig ikke væsent-
ligt fra kvinders kræftrisiko i andre brancher. Undersøgelsen 
viser, at der blandt kvindelige ansatte ses en øget risiko for 
kræft i galdeveje og blære, hjerne og nervesystem, livmoder-
halskræft og knoglekræft. Med hensyn til kræftformer, hvor der 
er en nedsat risiko, har kvindelige ansatte en nedsat risiko for 
at få kræft i tyktarmen.

Undersøgelsen peger på, at den øgede risiko for læbekræft 
blandt mandlige ansatte, sandsynligvis skyldes udsættelse for 
solens stråler ved udendørsarbejde. Læberne kan ikke – på 
samme måde som huden i øvrigt – beskytte sig mod solens 
stråler. At de ansatte samtidig har en nedsat risiko for moder-
mærkekræft og hudkræft, kan forklares ved, at deres hud i 
forbindelse med udendørsarbejdet får en mere jævn tilvænning 
til solens stråler. Dermed undgår de at blive solskoldede og 
måske undgår de også helt solens stråler midt på dagen, hvor 
strålingen er kraftigst. 

Tabellen på bagsiden viser en samlet oversigt over kræftrisi-
koen for ansatte i landbruget sammenlignet med kræftrisikoen 
i andre brancher. 

GODE RÅD OM  
SOLBESKYTTELSE:

•  ”Skru ned” for solen mellem
kl. 12 og 15 (april – sept.)

•  Brug solhat, solbriller og
solbeskyttende beklædning

•  Brug solcreme og solbeskyt-
tende læbepomade

•  Læs om solbeskyttelse på
www.skrunedforsolen.dk

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 
barjordtilbord@gls-a.dk 
Telefon: 87 40 34 00 
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LANDBRUG

Kræftens Bekæmpelse har for BAR Jord til Bord udarbejdet 
en rapport vedr. undersøgelse af kræftrisikoen for ansatte 
beskæftiget inden for det grønne område: ”Kortlægning af 
risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte inden for BAR 
Jord til Bord – Landbrug, Gartneri, Skovbrug, Anlægsgartneri, 
Slagterier, Mejerier og lignende i Danmark” Dec. 2007.

Rapporten, som indgår i en større undersøgelse af kræft i 
forskellige brancher, findes på www.barjordtilbord.dk under 
Jordbrugets udgivelser.

RAPPORT

www.barjordtilbord.dk

BAU Jord til Bord

Arbejdsrelateret kræft i gartnerier, 
anlægsgartnerier, frugtplantager og 
planteskoler

Gartnere har større risiko for læbekræft sammen-
lignet med andre danske lønmodtagere. Det viser 
en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse.

Udover læbekræft har mandlige ansatte også en øget risiko 
for kræft i tunge, næsesvælg og endokrine kirtler sammenlig-
net med mandlige lønmodtagere i andre brancher. Derimod er 
de mandlige gartneres kræftrisiko nedsat for en række andre 
kræftformer. Det gælder kræft i tyktarm, endetarm, lever, bug-
spytkirtel, lunger, blærehalskirtel (prostata), nyrer, nyrebækken 
og urinrør, urinblære og hudkræft (non melanom).

Ser man på de kvindelige ansatte, viser undersøgelsen, at 
kvinderne har øget risiko for kræft i endokrine kirtler, ægge-
stokke og leukæmi. Med hensyn til kræftformer, hvor der er 
en nedsat risiko, har kvinderne – ligesom mændene – nedsat 
risiko for tyktarmskræft og for hudkræft (non melanom). Yder-
mere har kvinderne en mindsket risiko for brystkræft og andre 
uspecificerede kræftformer.

Undersøgelsen peger på, at den øgede risiko for læbekræft 
blandt mandlige ansatte, sandsynligvis skyldes udsættelse for 
solens stråler ved udendørsarbejde. Læberne kan ikke – på 
samme måde som huden i øvrigt – beskytte sig mod solens 
stråler. At de ansatte samtidig har en nedsat risiko for hud-
kræft, kan forklares ved, at deres hud i forbindelse med uden-
dørsarbejdet får en mere jævn tilvænning til solens stråler. 
Dermed undgår de at blive solskoldede og måske undgår de 
også helt solens stråler midt på dagen, hvor strålingen er kraf-
tigst. 

Tabellen på bagsiden viser en samlet oversigt over kræftrisi-
koen for ansatte i gartnerier, anlægsgartnerier, frugtplantager 
og planteskoler sammenlignet med kræftrisikoen i andre bran-
cher. 

BRUG LÆBEPOMADE 
MED SOLBESKYTTENDE 
FAKTOR NÅR DU  
ARBEJDER UDE

Kræftens Bekæmpelse har for BAR Jord til Bord udarbejdet 
en rapport vedr. undersøgelse af kræftrisikoen for ansatte 
beskæftiget inden for det grønne område: ”Kortlægning af 
risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte inden for BAR 
Jord til Bord – Landbrug, Gartneri, Skovbrug, Anlægsgartneri, 
Slagterier, Mejerier og lignende i Danmark” Dec. 2007.

Rapporten, som indgår i en større undersøgelse af kræft i 
forskellige brancher, findes på www.barjordtilbord.dk under 
Jordbrugets udgivelser.

RAPPORT

ANLÆGSGARTNERE
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GODE RÅD OM  
SOLBESKYTTELSE:

•  ”Skru ned” for solen mellem
kl. 12 og 15 (april – sept.)

•  Brug solhat, solbriller og
solbeskyttende beklædning

•  Brug solcreme og solbeskyt-
tende læbepomade

•  Læs om solbeskyttelse på
www.skrunedforsolen.dk

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 
barjordtilbord@gls-a.dk 
Telefon: 87 40 34 00 

BAU Jord til Bord

Arbejdsrelateret kræft  
blandt ansatte i skovbruget

Mænd ansat i skovbruget har større risiko for læbe-
kræft sammenlignet med andre danske lønmod-
tagere. Det viser en undersøgelse fra Kræftens 
Bekæmpelse.

Udover læbekræft er det samlede billede af mændenes kræftri-
siko positivt. Undersøgelsen viser således, at der er en nedsat 
kræftrisiko for en lang række andre kræftformer, sammenlig-
net med mandlige lønmodtagere. Det gælder kræft i spiserør, 
tyktarm, endetarm, lever, lunger, hudkræft (non-melanom) og 
leukæmi.

Ser man på de kvindelige ansatte i skovbruget ses en øget 
risiko for bindevævskræft og andre uspecificerede kræftformer. 
Kræftrisikoen for kvindelige ansatte i skovbruget adskiller sig i 
øvrigt ikke væsentligt fra kvindelige lønmodtageres kræftrisiko i 
andre brancher.

Undersøgelsen peger på, at den øgede risiko for læbekræft 
blandt mandlige ansatte, sandsynligvis skyldes udsættelse for 
solens stråler ved udendørsarbejde. Læberne kan ikke – på 
samme måde som huden i øvrigt – beskytte sig mod solens 
stråler. At de ansatte samtidig har en nedsat risiko for hud-
kræft, kan forklares ved, at deres hud i forbindelse med uden-
dørsarbejdet får en mere jævn tilvænning til solens stråler. 
Dermed undgår de at blive solskoldede og måske undgår de 
også helt solens stråler midt på dagen, hvor strålingen er kraf-
tigst. 

Tabellen på bagsiden viser en samlet oversigt over kræftrisi-
koen for ansatte i skovbruget sammenlignet med kræftrisikoen 
i andre brancher. 
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Kræftens Bekæmpelse har for BAR Jord til Bord udarbejdet 
en rapport vedr. undersøgelse af kræftrisikoen for ansatte 
beskæftiget inden for det grønne område: ”Kortlægning af 
risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte inden for BAR 
Jord til Bord – Landbrug, Gartneri, Skovbrug, Anlægsgartneri, 
Slagterier, Mejerier og lignende i Danmark” Dec. 2007.

Rapporten, som indgår i en større undersøgelse af kræft i 
forskellige brancher, findes på www.barjordtilbord.dk under 
Jordbrugets udgivelser.

RAPPORT

SKOVBRUG

GODE RÅD OM  
SOLBESKYTTELSE:

•  ”Skru ned” for solen mellem
kl. 12 og 15 (april – sept.)

•  Brug solhat, solbriller og
solbeskyttende beklædning

•  Brug solcreme og solbeskyt-
tende læbepomade

•  Læs om solbeskyttelse på
www.skrunedforsolen.dk

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 
barjordtilbord@gls-a.dk 
Telefon: 87 40 34 00 

BAU Jord til Bord

Arbejdsrelateret kræft i gartnerier, 
anlægsgartnerier, frugtplantager og 
planteskoler

Gartnere har større risiko for læbekræft sammen-
lignet med andre danske lønmodtagere. Det viser 
en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse.

Udover læbekræft har mandlige ansatte også en øget risiko 
for kræft i tunge, næsesvælg og endokrine kirtler sammenlig-
net med mandlige lønmodtagere i andre brancher. Derimod er 
de mandlige gartneres kræftrisiko nedsat for en række andre 
kræftformer. Det gælder kræft i tyktarm, endetarm, lever, bug-
spytkirtel, lunger, blærehalskirtel (prostata), nyrer, nyrebækken 
og urinrør, urinblære og hudkræft (non melanom).

Ser man på de kvindelige ansatte, viser undersøgelsen, at 
kvinderne har øget risiko for kræft i endokrine kirtler, ægge-
stokke og leukæmi. Med hensyn til kræftformer, hvor der er 
en nedsat risiko, har kvinderne – ligesom mændene – nedsat 
risiko for tyktarmskræft og for hudkræft (non melanom). Yder-
mere har kvinderne en mindsket risiko for brystkræft og andre 
uspecificerede kræftformer.

Undersøgelsen peger på, at den øgede risiko for læbekræft 
blandt mandlige ansatte, sandsynligvis skyldes udsættelse for 
solens stråler ved udendørsarbejde. Læberne kan ikke – på 
samme måde som huden i øvrigt – beskytte sig mod solens 
stråler. At de ansatte samtidig har en nedsat risiko for hud-
kræft, kan forklares ved, at deres hud i forbindelse med uden-
dørsarbejdet får en mere jævn tilvænning til solens stråler. 
Dermed undgår de at blive solskoldede og måske undgår de 
også helt solens stråler midt på dagen, hvor strålingen er kraf-
tigst. 

Tabellen på bagsiden viser en samlet oversigt over kræftrisi-
koen for ansatte i gartnerier, anlægsgartnerier, frugtplantager 
og planteskoler sammenlignet med kræftrisikoen i andre bran-
cher. 

BRUG LÆBEPOMADE 
MED SOLBESKYTTENDE 
FAKTOR NÅR DU  
ARBEJDER UDE

Kræftens Bekæmpelse har for BAR Jord til Bord udarbejdet 
en rapport vedr. undersøgelse af kræftrisikoen for ansatte 
beskæftiget inden for det grønne område: ”Kortlægning af 
risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte inden for BAR 
Jord til Bord – Landbrug, Gartneri, Skovbrug, Anlægsgartneri, 
Slagterier, Mejerier og lignende i Danmark” Dec. 2007.

Rapporten, som indgår i en større undersøgelse af kræft i 
forskellige brancher, findes på www.barjordtilbord.dk under 
Jordbrugets udgivelser.

RAPPORT

GARTNERI OG PLANTESKOLE 
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GODE RÅD OM  
SOLBESKYTTELSE:

•  ”Skru ned” for solen mellem
kl. 12 og 15 (april – sept.)

•  Brug solhat, solbriller og
solbeskyttende beklædning

•  Brug solcreme og solbeskyt-
tende læbepomade

•  Læs om solbeskyttelse på
www.skrunedforsolen.dk

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 
barjordtilbord@gls-a.dk 
Telefon: 87 40 34 00 

BAU Jord til Bord

Eksempler 

- faktaark

EKSEMPLER



Eksempler 

- aktuel hjemmeside 

EKSEMPLER



Eksempler 

- mini hjemmeside

EKSEMPLER

Mini hjemmesidens titel placeres så vidt muligt øverst til venstre istedet for BAU Jord til Bord 
logoet. 

BAU Jord til Bord logoet placeres i højre side - i top eller bund.



Eksempler 

- roll-ups

EKSEMPLER

Logoet placeres øverst med tilstrækkeligt luft 
omkring. 

Symbolet må bruges som dekoration.




