FAKTAARK

Landbrug

Svinestald
Gyllegasser er én af årsagerne til dødsulykker i landbruget. I svinestalden opstår risiko for forgiftning af gyllegasser, hvis arbejdet
ikke tilrettelægges og udføres med sikkerhed for øje.
Når gyllen sættes i bevægelse, frigives gyllegasser og risikoen for forgiftning opstår.
Omrøring af gylle bør derfor kun ske i
pumpebrønden, der ved en vandlås er adskilt fra gyllekanalen i stalden. Herved undgås at giftige gasser siver tilbage i stalden.

Bagskyl
Bagskyl må kun foretages med vand eller
afgasset gylle. Der skal omrøres grundigt
i pumpebrønden for at sikre, at gyllen er
afgasset inden bagskyl igangsættes.

Opslag
I stalde med gylleanlæg, skal der være tydeligt opslag om gylleanlægget og sikkerhedsforanstaltninger ved almindeligt brug og
ved driftsforstyrrelser. Opslaget skal holdes
ajour bl.a. på baggrund af de erfaringer,
der gøres ved anvendelsen af gylleanlægget.
Opslaget skal være i god stand og placeret
på et iøjnefaldende sted.

Træk af gyllepropper

• Hold ryggen ret og bøj let i knæene
ved træk af propper.
• Arbejd aldrig på knæ eller i hug, da
gaskoncentrationer er højst nærmest
gulvet.
• Trækkrogen bør være så lang, at propper kan trækkes i oprejst stilling.
• Få trækkroge i flere længder, så de passer medarbejdernes forskellige højder.

Udslusning af gylle

• Udslus gyllen jævnligt – hvor ofte
afhænger af typen af staldafsnit.
• Svovlbrintedannelsen er større, jo
længere tid gyllen ligger.
• Når der udsluses gylle, bør der ikke
foregå andet arbejde i stalden.
• Gå gerne helt ud af stalden, mens
udslusning foregår.
• Sørg for, at proppen placeres korrekt
igen efter endt udslusning.
• Informer alle medarbejdere om, hvor
og hvornår, der udsluses gylle.
• Vær gerne to om udslusning af gyllen
og benyt filtrerende åndedrætsværn
med gasfilter under opgaven.

Varsel om gyllegas i stalden
Bevidstløse dyr kan være tegn på høj koncentration af svovlbrinte. Gå ud af stalden
og gå ikke ind igen før der er kraftigt
udluftet.
Det er muligt at benytte en gasdetektor,
der måler svovlbrinte og giver alarm ved
sundhedsskadelige koncentrationer.

Gå aldrig ned i kummer uden
fuldt sikkerhedsudstyr.
Husk – det er muligt at tilkalde
professionel hjælp til arbejdet.
Ved nedstigning skal man altid
benytte luftforsynet åndedrætsværn.

Instruér og tilrettelæg
Instruér alle medarbejdere i farerne ved
arbejde med gylle og sikker håndtering af
gylle i stalden.
www.barjordtilbord.dk

Tilrettelæg arbejdsopgaven sammen.

Love og regler
At-anvisning nr. 2.6.1.1, august 1996 om Anlæg til flydende husdyrgødning
Anvisningen foreskriver bl.a. krav om sikkerhedsskilte på gyllevogn, samt krav til opslag om førstehjælp
Læs mere om filtrerende og luftforsynet åndedrætsværn her

