
ULYKKER HOS 
SVINEAVLERE

EKSEMPLER 
PÅ ULYKKER...

 

En landmand er ved at læsse slagtesvin, da han bliver væltet af 
svinene. Han falder, griber fat i rækværk og får et kraftigt vrid 

bagud i skulderen.

En landmand bliver angrebet af en so, da han er i færd med 
at fjerne dens smågrise i stalden. Soen slår så kraftligt med sit 

hoved, at landmanden brækker hånden. 

En ansat glider i drægtighedsstalden og slår hånden ind i 
inventaret.

En ansat glider på grund af sne. Han falder ned på den venstre 
overarm, der går af led.

En landmand læsser gammelt jern på en vogn. Han falder ned fra 
vognen og rammer gruset.

En landmand falder to meter ned af en stige, da han er i gang 
med at reparere fodersneglen. Landmanden rammer betongulvet, 

får en lang flænge i hovedet og mister nogle tænder.

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. 

Der har siden 2012 
været en stigning i  
antallet af ulykker  
ved håndtering af 
svin. Over halvdelen 
af ulykkerne med  
dyr sker for de 16-29 
årige.

27 %
af de alvorlige ulykker 
sker ved håndtering af 
svin

 16 %
af de alvorlige ulykker 
sker ved fald, glid eller 
snublen

 11 %
af de alvorlige  
ulykker sker ved fald 
fra højden



Ulykker med svin sker ved:

• Håndtering af svin i stald – fx bliver landmand- 
en løbet ned, ramt af eller klemt mod stald- 
inventaret 

• Flytning af orner – fx bliver landmanden bidt 
af orner eller ramt af hoved

Til landmanden: 

• Sørg for at medarbejderen har/får viden om 
svins naturlige reaktionsmønstre 

• Indret drivgange, så de er skridsikre, med pas-
sende bredde og uden dele, der rager ud 

• Planlæg arbejdet, så der er den fornødne tid 
til at håndtere svin 

• Arranger at der er to om at behandle svin, at 
fiksering kan anvendes og der er flugtmulig-
heder

Snubleulykker sker ved:

• Færden i stalde – fx glider/snubler landman-
den på staldgange, over smågrise eller ved 
højtryksrensning 

• Færden udendørs – fx glider/snubler land-
manden på grund af sne, glatte plader eller 
ved udstigning af traktor

Til landmanden: 

• Anvend skridsikre gulve og hold gulve og 
trapper rene 

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

• Vedligehold den skridsikre belægning på trin 
til førerpladsen på maskiner 

• Hold indendørs og udendørs gangveje fri for 
genstande

Fald fra højden sker ved:

• Aflæsning og rengøring af vogn – fx falder 
landmanden fra stige eller vognlad

Til landmanden: 

• Arranger læsning af køretøjer, så det kan ske 
med maskiner 

• Begræns brug af enkeltstiger – brug per-
sonløfter, ministilladser eller platformstiger til 
arbejde i højden 

• Aftal med dine medarbejdere, hvordan ar-
bejde i højden kan udføres sikkert og følg op 
på, at det sker  

• Udlever sikkerhedsfodtøj til dine medarbej-
dere 

• Aftal med dine medarbejdere, hvordan svine-
ne skal håndteres og følg op på, at det sker 
 

Til den ansatte:

• Driv svinene uden at påføre dem fysisk smer-
te. Brug tilstrækkelig tid og undgå pludselig 
støj 

• Driv ikke på svin, der er urolige eller udviser 
tegn på aggressivitet 

• Brug drivplader 

• Vær to om behandling af dyr, anvend om 
nødvendigt fiksering og sørg for at der er 
flugtmuligheder 

• Anvend det udleverede sikkerhedsfodtøj

• 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 
 

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

Til den ansatte:

• Anvend maskiner til læsning og aflæsning af 
køretøjer – begræns færdsel på ladet 

• Vælg platformstige, ministillads eller lift, hvis du 
skal udføre arbejde i højden 

• Tjek om såler eller trin er fedtede, inden du 
kravler op ad stiger og lejdere 

Undgå ulykker, når I arbejder med svin

Undgå snubleulykker

Undgå ulykker, når I arbejder i højden

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 
ansatte undgår ulykker. 


