
Stopper du maskinen – fuldstændigt  
– inden du reparerer eller servicerer?

Venter du på efterløb, når du fjerner blokeringer? 

Afmonterer du PTO, når du fjerner  
blokeringer i halmpresseren? 

Er der mandskab nok i høst – også til det daglige 
arbejde opgaver?

Hvor mange timer arbejder du i høst?

STOP OP
… og pas på dig selv også under travlhed i høsten

Har I aftaler om kørsel i arbejdsområdet  
– hastighed v. tømning af korn til vogn?

Kan I finde på at tage chancer? 

Hvem er tilstede på arbejdspladsen  
– børn, tilskuere … vær opmærksom!

Har I beredskabsplan, brandslukker, første-
hjælpsudstyr og downloaded 112 app’en?

Hvad gør I, hvis ulykken er ude?

?

?

?
?

YDERLIGERE SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

?

Hvad er det værste, 
der kan ske?
• Ved fjernelse af blokering 

er der set amputeringer og 
andre alvorlige skader.

• Risiko for at blive påkørt

• Risiko for at blive 
       klemt mellem  
       maskiner.

Har jeg, hvad 
der er behov for?
• Mulighed for manuel lås 

eller understøtning  
af skærebord

• Instruktion og klare  
aftaler

• Redskaber til 
at fjerne blokeringer  
(ALDRIG hænder  
eller fødder tæt på de  
roterende dele)

• Opladet mobil

• Tilstrækkelig hviletid

Minimér risikoen og 
arbejd sikkert
• Stop maskinen – fuldstæn-

dig – ved service/reparation

• Tjek at intet roterer længe-
re – obs på efterløb

• Sikker kørsel, transport 
 og stabling af halm- 
baller – husk stropper  
på alle halmballer  
under transport

• Følg aftaler – planlæg 
høsten sikkert

ARBEJDTÆNKSTOP

?
?
?
? ?
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SÅ KLOG ER EN 21-ÅRIG LANDMAND i dag, efter 
han i høsten ville prøve at fjerne noget halm, som 
sad i klemme ved rullerne til medbringerbåndet på 
en samlevogn til bigballer. Halmen sad godt fast, så 
han startede maskinen og stoppede den igen, da han 
kunne fjerne noget af halmen.
Desværre fik han ikke maskinen standset helt. Rullen 
fik fat i jakkeærmet, så armen blev trukket med i ma-
skinen til 10 cm over albuen. Hans far kom styrtende 
til og skar ham fri. Nu tog smerterne for alvor fat, og
sønnen skreg som besat. Hans overarm var brækket, 
men ellers var der på mirakuløs vis ikke sket andet. 
Det eneste men synes at være erindringen om det 
smæld, det gav, da armen brækkede. En lille sjuskefejl kan lynhurtigt udarte sig til en farlig situation.

”Stands lortet, før du piller ved maskineriet”

LÆS MERE
FAKTAARK 
Faktaark nr. 27, 34  
og 40  

PJECE
Halmballer – sikker  
håndtering i landbruget

STOP OP
… og pas på dig selv også under travlhed i høsten

En gastæt silo skulle tømmes og gøres ren, så derfor 
kravlede en medarbejder med skovl og kost ind for 
at få det sidste korn hen til tømmesneglen midt i 
tanken. For at lette arbejdet lod han både denne 
snegl og den vandrette snegl, der fører kornet ind 
mod midten, være tændt.
Uheldigvis gled medarbejderen i kornet og faldt, så 
den vandrette snegl fangede hans bukseben og trak 

www.landbrugsulykker.dk

foden ind i sneglen. Til alt held stoppede motoren 
ved den større belastning. Medarbejderen råbte op, 
og kolleger skar ham fri med en vinkelsliber. Falck 
kørte ham straks efter på hospitalet, hvor han kom 
på operationsbordet. Foden blev reddet, men kun 
takket være en svag motor.

Fod kvæstet af kornsnegl i silo
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