
Mærker du ømhed i kroppen (arme, hænder, 
skuldre, ben), efter du har malket?

Kunne arbejdsplanen eller evt. rutinerne æn-
dres for at undgå ensidigt, gentaget arbejde?

Er der tilstrækkeligt lys i malkestalden, ved 
robotterne og ved karrusellen? 

Hvis I bruger rengøringsmidler, er du så instru-
eret i, hvilke værnemidler der skal anvendes, og 
har I tænkt over, om der findes et bedre, mindre 
farligt middel?

STOP OP
… når du malker

Hvad er det værste, 
der kan ske, når du 
malker?
• At blive angrebet eller klemt, 

når du driver køer  
til malkning

• At brække en arm,  
hvis den kommer  
i klemme eller bliver  
ramt af et spark

• At få ondt i kroppen,  
hvis gulvhøjden er ind- 
stillet forkert, eller hvis  
du malker i mange timer.

Har du, hvad du har 
brug for?
• Instruktion i håndtering af 

køerne?
• Er malkehøjden korrekt?
• Er gulvet ryddet for  

evt. slanger og  
spande?

• Er gulvet glat?
• Beskytter inventaret  

mod spark?

• Er der tilstrækkelig sikring 
mod spark fra nykælvere  
og 1. kalvs køer?

Minimér risikoen og 
arbejd sikkert
• Fjern evt. forhindringer i 

malkeområdet

• Tilpas arbejdshøjden

• Husk malkehandsker

• Bevæg dig roligt og undgå 
høje tilråb til køerne

• Skift mellem opgaverne, 
hvis I er flere om at malke

• Sørg for at adgangsveje, 
rækværk, stiger og ramper 
er sikret.
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Føler du dig tryg, når du skal hente køerne 
ind til malkning? 

Har I talt om køers synsfelter, deres reakti-
onsmønstre, og hvordan de lettest drives, 
hvis de ikke vil komme frem?

Har I klare aftaler om, hvordan I samarbej-
der i malkeområdet?

Er adgangsvejene sikre? 

YDERLIGERE SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

ARBEJDTÆNK STOP

?

http://www.seges.dk
http://www.seges.dk


KO PÅ AFVEJE  I forbindelse med malkning i 
malkestalden gik en ko modsat vej ind i  
returgangen, da envejslågen ved retur- 
gangens udgang var gået i stykker og derfor  
var blevet fjernet.

Som det var sket flere gange før, forsøgte en 
medarbejder at drive koen baglæns ud, men 
det lykkedes ikke. Koen gik frem i stedet for, 
og medarbejderen blev klemt mellem koen 
og returgangens faste sider.

Medarbejderen var hos lægen samme dag 
og blev sygemeldt i en uge.

Arkivfoto.

Manglende låge skyld i ulykke

SE MERE
Ulykker i landbruget 
På linket her/siden her har vi samlet en masse  
forskelligt om sikker håndtering af kvæg  

STOP OP
… når du malker
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