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Et arbejdsliv uden ulykker, ja 

tak !!     Opskrift følger 



AFBRYD 

UNDERVEJS
Vi tager jeres indput med hjem 







Vi skal sammen gøre det 

bedre…. Og det gør vi.



Ca. 4 % af arbejdstyrken (landbrug)

25 % af ulykkerne, sidste år 33 %, fremgang 

Nu nede på ca. 7 dødsulykker pr år.

Anmeldte ulykker er stigende, i 2016, 940 ulykker

Underrapportering grønne område 85%

Ca. 50 % af alle anmeldepligtige ulykker anmeldes

I alt ca. 40 000 anmeldte ulykker pr. år

DET GÅR DEN RIGTIGE VEJ, MEN VI SKAL  

HELT I MÅL

Det grønne område, tal

(landbrug-planteavl-gartner-skovbrug)



HVAD ER EN LANDMAND



Every two weeks on average, someone dies 

on an Irish farm. Life goes on for me and my 

family but you might not be so lucky.



Hvorfor er det så svært ?

Udfordringer i det grønne 

område

• Mange små virksomheder, få ansatte

• Mange forskellig-artede opgaver

• Årstidsbestemte opgaver, korte perioder

• Ad hoc opgaver, ikke planlagt

• Den enkelte virksomhed har måske ikke haft en 

ulykke

• Risikovillighed !



Mange ulykker sker fordi 

vi tror vi har travlt, faktisk 

havde vi ikke travlt da det 

gik galt.



Lær af andre, bedst 

practice

Tænk ud af boksen



DETTE VIRKER, SIMPLE RÅD

Commitment, ledelsen prioriterer sikkerhed

Synlig ledelse der går forrest i 

sikkerhedsarbejdet, brug ledelsesretten.

Kommunikation, medarbejder inddragelse

Ensarte og standardisere opgaver og processor, 

tag ansvar  



Arbejde med dyr, det ved vi alt 

om

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj21-6a46nXAhXM16QKHUC_CtAQjRwIBw&url=https://kvaegdyrlaegen.wordpress.com/2012/09/15/optimering-af-bedriften-uden-store-investeringer/&psig=AOvVaw1athY_uM97ShGbkO2pBl0o&ust=1510051675161000


Gode rutiner, aftal 

hvordan man gør



Konsekvens



Lær af nærved ulykker 

(hændelser)



ERGONOMI

Nej det er ikke dem der sidder på 

kontor der får rygskader. Nej det er 

ikke dem der sidder på kontor der 

får rygskader. Nej det er ikke dem 

der sidder på kontor der får 

rygskader. Nej de……….



Enkelt løst-koster ikke noget



Trivsel-psykisk 

arbejdsmiljø

• Mange udenlandske ansatte

• Kommunikation

Er det den der taler bedst engelsk der får fordelene

Samspil dansk/udenlandsk arbejdskraft

Kultur/kønsroller



Sammen kan vi.

Brug Arbejdstilsynet

Call-center

7012 1288 www.at.dk



Hvad kan AT tage med 

hjem ?


