
SIKKER 
HÅNDTERING 
AF SVIN 27 %Så mange af alle arbejdsulykkerne 

hos svineproducenter og smågrise- 

avlere sker, når de store dyr  
skal flyttes!

Sikker håndtering skal læres. Tal med både nye  
og erfarne medarbejdere om gode rutiner

Ro på, men vær klar til at reagere
Gå roligt, og vær klar til at trække lidt tilbage, så 
dyrene ikke føler sig presset og skræmt.

Gør ikke ornen til et kæledyr
Ornen skal vide, at det er dig, der bestemmer.  
En rar orne kan reagere overraskende voldsomt,  
når du en dag har brug for at bestemme over den,  
fx hvis du skal skille den ud fra en flok søer.

Hold dig på afstand

Se korte videoer og gode tips på temasiden HER.

Følg med i alt om arbejdsmiljø og landbrug på 

Facebook/AgriSafety og landbrugogsikkerhed.dk

DE TYPISKE ULYKKER 
• Klemt mellem dyr og inventar
• Bidt eller ramt af ornens hoved
• Løbet ned

Når du driver dyrene fremad, bør du holde afstand. 
Du er for tæt på hvis du kan røre det bageste dyr, og 
hvis du klapper eller puffer det, vil det vende sig om. 
Fremdriften går derfor i stå. Gå bagved og ud til den 
ene side, så de bageste dyr hele tiden kan se dig.

Bevæg dig på kanten af flugtafstanden, når du vil 
flytte dyrene. Dyr vil helst gå med en vis afstand til dig. 
Det kaldes dyrets flugtafstand. Afstanden varierer alt 
efter situationen og dyrets erfaringer med dig. Når du 
færdes med afstand gør det dyret mere roligt og du 
øger din egen sikkerhed.

Når du placerer dig smart i forhold til ligevægtspunktet 
ud for skulderen, kan du styre dyret derhen, hvor du vil 
have det – frem, tilbage eller til siderne.
Hold dig ude af den blinde vinkel, med mindre du vil 
have dyret til at dreje sig rundt. Den vil nemlig helst 
kunne se dig hele tiden.

https://www.landbrugsinfo.dk/Tvaerfaglige-emner/Arbejdssikkerhed/Sider/Haandtering_af_dyr_1_0.aspx#
https://www.facebook.com/agrisafety
https://www.landbrugsinfo.dk/Tvaerfaglige-emner/Arbejdssikkerhed/Sider/Startside.aspx


Nye metoder eller 
redskaber viser 
sig nyttige

HVORFOR? FORKLARING LØSNING

Hvorfor stod han på stigen? Han ville se, om blandingen var klar Kameraovervågning

Hvorfor væltede stigen? Stigen gled på gulvet, hvor der var 
spildt halmrester

Fej op, før stigen stilles op

Stigen stod for skråt og den var ikke 
fastgjort foroven.
Hvorfor stod stigen for skråt?

Stigen var lidt for lang, så den 
stødte på tagkonstruktionen, hvis 
den stod mere lodret

Brug en kortere stige

Hvorfor var stigen ikke fastgjort? Stigen flyttes væk, når den ikke 
bruges

Kroge til hurtig fastgørelse

 

FÅ NYTTIG VIDEN 
UD AF ULYKKEN
”Det var hændeligt uheld!” – eller var det?
Vi kan lære langt mere af ulykker og nærved-ulykker, end man skulle tro.
Hvorfor gik det galt – lige netop denne gang? Hvad var anderledes?

UNDERSØG DET. MÅSKE VAR DER FLERE ÅRSAGER TIL ULYKKEN:
Start med at få ulykken fortalt af alle, der var til stede, da det skete. Hvad skete og hvorfor? 
Undersøg årsagerne trin for trin.

ULYKKE ?
UNDERSØG

EKSEMPEL 
Jens faldt 3 m ned fra stigen, 
da han stod og kiggede over 
kanten til foderblanderen. 
Han brækkede en ankel 
og forstuvede sit håndled. 
Samlet fravær 5 uger.  
Risiko for varige mén. 
Kan det undgås?  
Lad os undersøge det!

FØLG MED i alt om arbejdsmiljø og landbrug på  

Facebook/AgriSafety og på landbrugogsikkerhed.dk

Vælg den eller de løsninger, der er realistiske at gennemføre,
og lav klare aftaler om, hvordan I gør det. 

FOREBYGGELSESTRAPPEN
Vurdér, hvordan årsagerne til ulykken 
kan forebygges

FAREN SKAL FJERNES, 
HVIS DET ER MULIGT

SOM MINIMUM SKAL 
PERSONEN BESKYTTES

TILPAS ARBEJDET, 
SÅ FAREN UNDGÅS

 

Udarbejdet af Videncenter for Arbejdsmiljø  
på baggrund af Arbejdstilsynets bekendtgørelse  
nr. 559 om arbejdets udførelse.

https://www.facebook.com/agrisafety
https://www.landbrugsinfo.dk/Tvaerfaglige-emner/Arbejdssikkerhed/Sider/Startside.aspx

