
Ulykker på landet nr. 26/46 www.baujordtilbord.dk

LANDBRUG

Sikkerhedshåndbog for land-

brug og maskinstationer 

BAU Jord til Bord udgiver ”Sik-
kerhedshåndbog for landbrug og 
maskinstationer”. Det er en op-
slagsbog, som på en lettilgænge-
lig måde giver overblik over de 
regler om arbejdsmiljø, der gæl-
der for de to områder. Derudover 
indeholder bogen råd og vejled-
ning til virksomheder og medar-
bejdere om arbejdsmiljø i land-

bruget.  

Se håndbogen 

VEJE TIL SIKKERHED OG ARBEJDSMILJØ 

Der findes en række indgange til sikkerhed og arbejdsmiljø i 

landbruget. Blandt dem er: 

Arbejdsmiljøvejviser for landbrug 

APV tjeklister for landbrug og skovbrug 

Benyt APVnet der er et hjælpeværktøj til gennemførelse af den 
lovpligtige Arbejdspladsvurdering indenfor "Det grønne område" 

Sikkerhed ved reparation og vedligehold 

En voldsom hjernerystelse og en revne i hjerneskallen. 

Det var hvad der kom ud af et øjebliks mangel på omtanke hos 

en 23-årig traktorfører. Han skulle have repareret et punkteret 

baghjul, og mens mekanikeren skiftede slange, lavede traktorfø-

reren selv lidt service. Da slangen var fikset, pumpede mekanike-

ren dækket op fra den udvendige side af fælgen. Samtidig af-

monterede traktorføreren imidlertid liftarmen på den indvendige 

side. Med den øverste split løsnet sprang dækket ud over opkan-

ten og ramte ham i hovedet. Bevidstløs blev han fløjet til Rigs-

hospitalet. Her blev hans tilstand betegnet som kritisk, men sta-

bil, og det ser ud til, at han slipper med skrækken.   

Forebyg med instruktion 

Sørg for, at alle er grundigt instrueret i, hvordan arbejdet skal 

udføres – på en måde og i et sprog som de forstår. Sæt især fo-

kus på potentielle risici og forebyggelse af ulykker.  

Vedligeholdelse – et farligt job 

Udstyr og maskiner skal vedligeholdes, og arbejdsmiljø sættes på 

dagsordenen for at undgå farlige situationer, ulykker og hel-

bredsproblemer. Vedligeholdelsesarbejdet i sig selv kan være ri-

sikofyldt og stressende. Tidspres en typisk trussel mod reparati-

ons- og servicemedarbejderes sikkerhed. De har ofte problemer 

med manglende pauser, et højt tempo eller meget overarbejde. 

Systematiser og risikovurder 

Gør arbejdsmiljø til en del af vedligeholdelsen ved at sætte det i 

system. Hertil hører en risikovurdering af alle opgaver: Forestil 

jer, hvad der kan ske, og hvor stor sandsynligheden er for det 

sker. 

Rigtigt udstyr – og uddannelse 

Systematisering er med til at afklare roller og ansvarsfordeling i 

forbindelse med vedligeholdelse. Det skal suppleres med korrekt 

udstyr og uddannelse. Mange steder hænger det typisk sammen 

med APV’en.  

Anmeldelse af arbejdsulykker 

Arbejdsulykker skal anmeldes digitalt til Arbejdstilsynet og Ar-

bejdsskadestyrelsen. Anmeldelsen er udvidet med EASY Forebyg-

gelse. 

http://baujordtilbord.dk/materialer/sikkerhedshaandbog-landbrug-og-maskinstationer
https://at.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljoevejvisere/landbrug/
https://common.bar-net.dk//apv/forside.asp
http://common.bar-net.dk/apv/forside.asp



