
Mal Galegården 
– og lær hvordan du undgår skrammer



Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald 
og lade, marker og have. Desværre kan der også være farligt, hvis du og de andre ikke 
passer på. 

På Galegården gør de alting galt. Her er der masser af børn, og de har fundet alle de 
farlige steder at lege. Du kan male dem og deres farlige legeplads. Bagefter kan du 
gætte og lære, hvordan man bedst undgår farerne. 

Gæt de rigtige svar sammen med din mor og far. Måske ved du mere end dem?

Spændende – og farligt – 
sted at lege

De ni vindere udtrækkes 1. juli, 1. august og 
15. august og kan ses på galegaarden.dk

GÆT & VIND
Når du har de rigtige svar, kan du lægge dem 
ind på galegaarden.dk. Så er du med i 
konkurrencen  om 9 sæsonkort for dig og 
din familie til en dyrepark/zoo i nærheden.



Hvad er skovlen på 
traktoren beregnet til?

1. At stå i når man plukker æbler

2. At sidde i når man samler sten på marken

3. At køre med jord, sten eller andre tunge ting

Svar: 3. Skovlen må kun bruges til at transportere ting med – aldrig personer. 
De kan let falde ud, især hvis skovlen pludselig tipper.

Ud at køre med de skøre
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Hvordan skal man køre på en crosser?

1. For fuld gas hen over nogle gode, stejle bakker

2. Med styrthjelm på, passende fart og nogle 
voksne i nærheden

3. Med hue eller ørevarmere på

En crosser er noget af det sejeste
Svar: 2. Selv om en crosser har fire hjul, er det let at vælte på den, især hvis du kører stærkt i 
sving og dér, hvor det er stejlt. Hvis du skulle vælte, kan en styrthjelm redde dit liv.
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Hvorfor kan det være 
farligt at lege i halm-
ballerne?

Hurlumhej i halmen
Svar: 3. En halmballe kan veje op til 500 kg – mere end nok til at slå et barn ihjel. Tit stables halmballer i flere meters højde, så du kan bræk-
ke arme og ben, hvis du falder ned fra dem. Og hvis du glider ned mellem to baller, kan du komme i klemme, så du ikke kan trække vejret.

1. Det kommer til at klø 
over hele kroppen

2. Der kan gemme sig 
mus og rotter

3. Du kan komme i 
klemme mellem halm-
ballerne, falde ned 
fra dem – eller de kan 
vælte ned over dig 
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Det er noget lort at falde i gylletanken
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Svar: 3. Hvis du falder i gylletanken, bliver du først forgiftet, og så drukner du. Derfor skal der være en høj kant på tanken, 
og der må hverken være træer eller ting, du kan kravle op på i nærheden.

Hvorfor må jeg ikke klatre i træet ved 
gylletanken?

1. Træet er til at sidde i, når man vil fiske i 
gylletanken.

2. Træet må kun bruges, når man vil have 
en dukkert i gylletanken om sommeren.

3. Du risikerer at dø, hvis du falder i gylle-
tanken.



Det er noget lort at falde i gylletanken
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Svar: 2. Siderne på en plansilo kan være flere meter høje, og gulvet er lavet af beton. Så hvis du falder, kan du hurtigt ende på syge-
huset. Plansiloer er til at lave dyrefoder i – ikke et sted for børn. 
   

Ubalance – ambulance

Hvorfor må jeg ikke balancere på kanten af plansiloerne?

1. Dækkene kan komme til at ligge rodet, hvis du falder ned på 
dem.

2. Du kan slå dig rigtig meget, hvis du falder flere meter ned.

3. Hvis du skulle tabe en sko ned i foderet, kan dyrene blive syge 
af at spise den.



Hvorfor er der låst ind til rummet 
med kemikalier?

1. Børn må ikke komme i nærheden af 
stoffer, der kan være farlige for dem

2. De voksne vil gerne have helt børne-
frie områder

3. Landmænd har mange 
hængelåse, og så vil de gerne 
bruge dem til noget

Jorden er giftig
Svar: 1. Kemikalier kan være giftige og farlige, hvis du får dem på huden, i øjnene 
eller i munden. Derfor er det kun voksne, der må arbejde med dem. 
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Heste er noget af det sødeste – hvorfor 
kan jeg så ikke lege inde hos den?

1. Du kan komme til at trampe det græs ned, 
som den skal spise

Heste er det bedste
Svar: 2. Du kan blive så glad for en hest, at du glemmer, den er et dyr. En hest kan klemme, sparke, bide og træde over tæerne – og du kan 
falde ned fra den. Næsten halvdelen af alle børn, der kommer til skade på landet, kommer netop til skade, når de rider eller passer heste.

2. Heste er dyr, så derfor kan du aldrig være 
helt sikker på, hvordan de opfører sig

3.  Du kan komme til 
at  træde den over 
hovene eller sparke 
skoene af den
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Traktor, traktor tag mig med
Svar: 1. Er du med i traktoren, bør du sidde i et sæde, fastspændt med sikkerhedssele. Ved en pludselig opbremsning er det farligt ikke at 
være fastspændt. Bevæger du dig rundt i traktoren, forstyrres han eller hende, der kører traktoren. Og så kan det blive farligt for jer begge.

1. Når du kan sidde i dit eget 
sæde med sele på

2. Når der er brug for, at du står 
og holder ploven nede

3. Når landmanden er for træt 
til selv at styre traktoren

Hvornår må jeg komme med ud 
og køre traktor?
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Et landbrug er en arbejdsplads og ikke en legeplads. Ikke desto mindre kommer her ofte 
børn, og de bliver let fristet af de mange spændende muligheder for udfoldelse og leg, som et 
landbrug byder på.

Den udfordring må du som landmand tage alvorligt. Der er nemlig meget, du kan gøre, for at 
din bedrift bliver et mere sikkert sted for børn at færdes og opholde sig. 

Et stort antal børneulykker på landbrug (omkring 300 børn i alderen 0-15 år behandles årligt 
på skadestuer efter ulykker/uheld) har fået Videncentret for Landbrug til at spille ud med et 
initiativ, der skal højne sikkerheden for børn på landbrug.

Gør din gård børnesikker

Se mere på galegaarden.dk. Her finder du også råd 
om, hvordan du gør din gård børnesikker. 



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Danmark og EU investerer i landdistrikterne.Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne

Støttet af 
Fødevareministeriet og EU

Børn er vilde med landet – også som legeplads. Desværre 
lurer farerne mange steder. Og 300 ulykker og uheld med 
børn hvert år er for mange.

Derfor har Videncentret for Landbrug – sammen med 
vores sponsorer – taget initiativ til en kampagne, der vil 
gøre børn, deres forældre og alle, der arbejder på land-
brugsbedrifter opmærksomme på farerne. 

Ikke for at skræmme. Men for at gøre landet til et trygt 
sted for alle – også dem under halvanden meter.  

Landet – dejligt 
og farligt for børn
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Skejby
DK  8200 Aarhus N
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