
ULYKKER HOS 
PLANTEAVLERE

EKSEMPLER 
PÅ ULYKKER...

 

En landmand er ved at glide under sit arbejde i stalden. 
Han griber fat i staldinventaret og skulderen går af led.

En landmand falder i vaskehallen og brækker benet på 
grund af vådt betongulv, der er glat.

En ansat er ved at optage kartofler og får hånden i klemme 
mellem to valser på optageren. Højre hånds ringefinger 

bliver klemt så meget, at den skal amputeres.
 

En ansat arbejder med en vinkelsliber, da han ved et uheld 
snitter skæreskiven med knoen på hånden.

3 UGER ELLER MERE!  
Så meget sygefravær medfører de alvorlige ulykker.

Læs mere på at.dk/ulykker-i-landbruget

Landbruget er én af de brancher, hvor der sker 
flest alvorlige arbejdsulykker. Ulykkerne fører  

typisk til brækkede arme og ben, hjernerystelser 
og knuste hænder. Der sker desværre også  

mange dødsulykker i landbruget. 

Det kræver ikke nye opfindelser eller dyre investe-
ringer at forebygge ulykkerne – det kræver mest 
viden, planlægning og en god instruktion af de  
ansatte.

 26 %
af de alvorlige ulykker 
sker ved fald, glid eller 
snublen

 26 %
af de alvorlige ulykker 
sker ved arbejde med 
maskiner



Snubleulykker sker ved:

• Færden i stalde og vaskehaller – fx glider 
landmanden på grund af fedtet eller vådt 
gulv 

• Færden udendørs – fx glider/snubler land-
manden ved udgange, på trapper eller på 
grund af rod

Til landmanden: 

• Vedligehold gulve, trapper og udendørs 
gangveje og sørg for god belysning  

• Hold indendørs og udendørs gangveje fri for 
genstande 

• Når der er sne og is – start med at gruse og 
salte, inden arbejdet påbegyndes 

• Udlever skridsikkert fodtøj til dine medarbejdere  

• Aftal med dine medarbejdere, hvordan snub-
leulykker undgås og følg op på, at det sker 

• Anvend skridsikre gulve og hold gulve og 
trapper rene

Til den ansatte:

• Sig til når gulve, trin på maskiner og lign. ikke 
er vedligeholdte eller der mangler lys 

• Ryd op på indendørs og udendørs gangveje 

• Hold gulve og trapper rene  

• Når der er sne og is – start med at gruse og 
salte, inden du begynder arbejdet  

• Anvend det udleverede fodtøj med skridsikre 
såler

Undgå snubleulykker

Ulykker med maskiner sker ved:

• Fejlretning og betjening af maskiner bl.a. 
kartoffeloptager, silosnegl eller remskive – fx 
klemning af hænder i bevægelige dele på 
maskiner

• Arbejde med mekanisk værktøj bl.a. kæde-
sav, vinkelsliber eller rundsav – fx skæreskader 

Til landmanden: 

• Sæt dig ind i brugsanvisningen for sikker be-
tjening og tilkobling af maskiner 

• Sørg for forebyggende vedligeholdelse af 
maskinerne 

• Instruer dine ansatte i at slukke motoren og 
afvente evt. efterløb, inden de afhjælper fejl 

• Udlever sikkerhedsfodtøj og andre værnemid-
ler ved arbejde med fx kædesav 

• Aftal med dine medarbejdere, hvordan ma-
skinerne betjenes sikkert og følg op på, at det 
sker

Til den ansatte:

• Sig til og sig fra, hvis en maskine er defekt 

• Ret først fejl i en maskine, når motoren er 
standset og evt. efterløb er stoppet 

• Sæt aldrig sikkerhedsforanstaltninger ud af 
kraft 

• Betjen altid håndrundsave, vinkelslibere og 
kædesave med begge hænder 

• Anvend de udleverede værnemidler

Undgå ulykker, når I arbejder med maskiner

Arbejdstilsynet indsamler viden om 
arbejdsulykker og ved derfor, hvad 
der typisk går galt på landbrug som 

dit. Vi har samlet de vigtigste råd 
om, hvordan du og dine an-

satte undgår ulykker. 


