
Det sker oftere  
end man skulle tro!

Installation og rep. af 
maskiner og udstyr

Landbrug, gartneri, 
skovbrug og fiskeri

Anlægsarbejde

DE ALVORLIGSTE ULYKKER  
FORDELT PÅ UDVALGTE BRANCHER
Diagrammet viser andelen 
af de alvorlige ulykker, der 
skyldes fald, gliden eller snublen

FAKTA OM FALD-, GLIDE- OG SNUBLEULYKKER

SÅDAN GIK DET TIL I LANDBRUGET
Kunne det ske hos jer? Her ses et lille 
udpluk af de ulykker, der er sket i landbruget. 
Beskrivelserne stammer fra den lovpligtige 
anmeldelse af ulykken på virk.dk – husk at 
anmelde, så andre kan lære af ulykken.

” X er i gang med udskiftning 
af sliddele på en vendeplov i værk-
stedet. Han står på ploven, mister 
balancen og falder ned fra ploven, 
hvor han tager fra med venstre arm, 
hånd og hofte. X falder ca. 1 meter 
ned fra ploven og lander på et be-
tongulv i værkstedet. Han får et brud 
på venstre håndled.

” Jeg var i gang med at flytte søer i 
so-løsdriftstald og blev pludselig løbet ned 
af en so. I faldet trådte jeg knæet af led. 
Ledbånd og korsbånd blev forstrakt efter-
fulgt af massiv hævelse på knæ og lår. 
Ifølge egen læge skal benet holdes højt 
og i ro ind til bedring. Der ses endnu ingen 
bedring og egen læge. Sygehuset har 
sendt henvisning til MR-scanning, som jeg 
venter at få en tid på snarest.

” Jeg var oppe på et loft, som bru-
ges til lager for ting, som ikke bruges i 
det daglige. Her skulle jeg finde et styk-
ke inventar. Jeg skulle løfte inventaret, 
og mister balancen og falder ned fra 
loftet. Jeg falder ca. 3 meter, og lander 
på venstre hæl.

” Drev køer på opsamlingsområ-
de ved malkerobotter, gled på kant 
af trappe, ned til robot nr. 1. Slog lår 
og skulder på kant af malkegraven.

Vidste du, at mere end hver 6. alvorlige ulykke i de 
grønne erhverv sker, fordi vi glider, snubler eller 
falder? Det kaldes en alvorlig ulykke, hvis ulykken 
giver fravær fra arbejdet i mere end 3 uger.
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 Virksomhed/afdeling/arbejdssted: På arbejdsstedet – hvor 
arbejdsaktiviteter tager den 
ansattes opmærksomhed:

På gangveje  
– hvor ansatte færdes:

ER DER SNUBLEGENSTANDE  
– INDENDØRS: 
• Materialer og spild på gulv 
• Væske på gulv 
• Uafdækkede huller afløbskanaler 
• Andet: 

ER DER SNUBLEGENSTANDE  
– UDENDØRS: 
•  Hullede og ujævne færdselsområder 
•  Åbninger, kanter og glatte overflader
•  Materialer og spild på færdselsområ-der
•  Is og sne på færdselsområder og arbejdssteder 
•  Andet:

RISIKERER MAN AT RAMME NOGET,  
HVIS MAN FALDER?
•  Inventar 
•  Installationer 
•  Maskiner
•  Andet

SKAL MAN BÆRE PÅ NOGET,  
MENS MAN GÅR?
•  Forhindrer det udsynet? 
•  Er underlaget ujævnt? 
•  Er det vanskeligt at ”tage fra” ved snublen?
•  Andet:

FORVÆRRENDE FAKTORER: 
•  Der skal arbejdes hurtigt – så snuble- 
   genstande overses
•  Der færdes mellem dyr – det forringer udsyn  
   og balanceevne
•  Dårligt lys – der forringer muligheden for at se
   snublegenstande 
•  Trange pladsforhold – fare for at støde ind i 
   eller skulle ”kante sig” rundt 
•  Hyppig færden af personer – det øger risikoen 
   for en ulykke på stedet
•  Andet:

TIL LEDELSEN OG ARBEJDSMILJØGRUPPEN: 

Forebyg ulykkerne, før det er for sent.  
Brug tjeklisten til at komme de ærgerlige snuble-
ulykker i forkøbet.


