
Er børnesikret Skal udbedres

Traktoren (og andre 
maskiner)

Tager du altid nøglen med dig når du forlader maskinen? Der er 
sket ulykker, hvor børn får startet traktoren.

Hvis du har børn med ud at køre i traktoren, skal du være sikker 
på, at børnene har en sikker plads i førerhuset. Børnene bør 
være fastspændt i eget sæde.

Når du bakker, er du så helt 100 % sikker på,at der ikke er børn 
i nærheden? De små er svære at se.

Børn er aldrig i frontskovlen – skovlen er ikke til person- 
transport. 

Gyllebeholderen Der må ikke være mulighed for børn for at kravle op i gylle-
beholderen. Fjern fx
•	 træer	omkring	gylletanken
•	 halmballer	
•	 stiger
•	 paller
•	 eller	lignende	der	kunne	stå	op	ad	gylletanken.	

Intern trafik Er der markeret ved indkørsel til dit landbrug, at her er legende 
børn?

   
Skiltene kan købes her (www.e-skilte.dk/trafik/legende-born-
skilte.html )

Legeplads Er der lavet legeplads til mindre børn på et sikkert sted?
Det kunne gøres mest attraktivt at lege der

Information Gør det helt klart for børn, hvor de må færdes, og hvor de ikke 
må færdes.
Tag en snak med børnene om, hvorfor det ikke er alle vegne, at 
børn må være.
Brug fx nogle af de materialer, som I finder her på  
www.galegaarden.dk til inspiration til snakken

Under høst Hellere én gang for meget end én gang for lidt. 
Fortæl at der er adgang forbudt for børn på markerne. 

Kemikalierum Kemikalierne skal være utilgængelige for børn. De skal opbeva-
res aflåst for børn eller på anden måde utilgængelige.

Et landbrug er et eldorado for børn med alle muligheder for at udfordre sin fantasi. Det skal meget 
gerne forblive et dejligt sted for børn og ikke mindst et sikkert sted. Alle de sikkerhedsforanstaltninger, 
som I fx gennemgår i forbindelse med udarbejdelse med APV er en selvfølgelighed, men er der børn på 
ejendommen er der ekstra ting at have fokus på – for dig og dit barns skyld.

I tjeklisten herunder nævnes flere forhold, men måske er listen ikke udtømmende for netop din ejen-
dom. Føj da aktuelle forhold til, så I ikke glemmer disse forhold, når I udarbejder ny APV og skal i gang 
med at risikovurdere på ejendommen.

TJEKLISTE

Tillæg til APV’en hvis der også kommer børn på ejendommen
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De kære heste Hesten er mange pigers bedste ven. Men hesten er ”bare” et 
dyr, som kan have en uventet adfærd.
Husk
•	 Ridehjelm
•	 Evt	ridevest
•	 Sørg	for	at	det	er	omgængelige	ponyer/heste,	som	børnene	

omgås
•	 Lær	børnene	at	”læse”	hesten	–	hvornår	er	den	tilpas/ 

hvornår er den utilpas
•	 Medbring	mobiltelefon,	så	barnet	kan	få	fat	i	en 

voksen 

Håndværktøj Få elektrisk håndværktøj hængt på plads, når det er færdig med 
at være i brug. 
Træk stikket ud og få det hængt væk, hvor børn ikke kan nå det.

Dam, vandløb, sø, 
grøfter, ubenyttede 
trug

Vær opmærksom på risikoen for drukneulykker. Få etableret 
indhegning, få fyldt ubenyttede grøfter op og fjernet ubenyt-
tede trug.

Crosser •	 Brug	styrthjelm
•	 Informér	børnene	om,	hvor	de	må	køre,	og	hvor	hurtigt	de	

må køre – det behøver jo ikke absolut at være på de stejle-
ste skrænter. 

Halmballer Børn kan godt lide at lege i halmen. De store baller er farlige 
for børn, hvis de vælter, eller børn kommer i klemme mellem 
halmballerne. Kan der aflukkes til halmlagre?

Stiger Til halmloft, til gylletank, til siloer skal fjernes – det er alt for 
fristende at kravle op af. Børn er nysgerrige – de vil op og se, 
hvad der er for enden af stigen.

  
   
 
 

Aktuelle forhold specifikt for jeres ejendom
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