
 

 

 

 
Ulykker på landet nr. 45/46                                                     www.barjordtilbord.dk   

 

LANDBRUG 

 

 

 

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp 

 

Sørg for at:  

 

 Så mange som muligt på ar-

bejdspladsen har første-

hjælpskursus.  

 Have førstehjælpsudstyr til-

gængeligt.  

 Have en opdateret telefonliste 

med numre på læge, pårøren-

de med flere.  

 Ringe 112 – hellere en gang 
for meget end en gang for lidt.  

Love og regler 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 om Arbejdets udførel-

se, handler blandt andet om planlægning, tilrettelæggelse og 

udførsel af arbejde, så det foregår sikkerheds- og sundheds-

mæssigt forsvarligt.  

 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 om Anvendelse af 

tekniske hjælpemidler angiver bl.a. retningslinjerne for 12 må-

neders sikkerhedseftersyn af løfte-, hejse- og transportudstyr. 

Retningslinjerne omfatter også hydrauliske tipvogne. 

 

 

Sikkerhed ved brug af minilæssere 

En 43-årig mand mistede livet, da han på sin gård blev 

klemt ihjel under en bobcat  

 

Manden gik ud for at køre møg ud af stalden med bobcatten kl. 9 

om morgenen. Kl. 10 fandt hans mor ham liggende livløs under 

forhjulene. Moderen hentede naboen, som fik stoppet bobcatten.  

 

Politiet har ikke kunne fastslå præcist, hvordan ulykken er sket, 

men det ligger fast, at ingen andre personer var involveret. Ifølge 

sporene var manden på vej tilbage til stalden, da bobcatten plud-

selig svingede brat og ramte en anden maskine. Manden faldt ud 

og kom ind under bobcatten. 

 

Bobcatten bar præg af, ikke at være efterset i mange år. 

 

Forkert brug af minilæssere kan være livsfarlig 

Minilæssere er ustabile. Skridstyrede læssere tipper let. Knæksty-

rede læssere vælter let.  

 

Sådan mindsker du risikoen 

 Brug altid sikkerhedssele eller sikkerhedsbøjle. 

 Vedligehold maskiner og redskaber. 

 Vurder maskinens evne i forhold til den byrde, der skal løftes.  

 Drej ikke med højt løftet læs. En knækstyret læsser skal rettes 

op, før læsset løftes til fuldhøjde. 

 Kør aldrig med flere halmballer oven på hinanden.  

 Er der steder i bygningerne, hvor det er nødvendigt at bukke 

sig for at køre under, skal man om muligt hæve porthøjden.  

 Forlad aldrig læsseren med løftet redskab. Der kan ske uforud-

sete ting, så redskabet pludselig falder ned.  

 Hav altid en mobiltelefon i lommen, hvis du arbejder alene. 

 

Kontroller udstyret 

Teknisk udstyr skal have et hovedeftersyn mindst én gang om 

året. Under alle omstændigheder skal følgende dele efterses: Me-

kaniske dele, sikkerhedsudstyr, betjeningsorganer og hydrauliske 

komponenter. 

 
 

http://www.at.dk/REGLER/Bekendtgorelser/A/Arbejdets-udforelse-559.aspx?sc_lang=da
http://www.at.dk/REGLER/Bekendtgorelser/A/SAM-Anv-af-tekniske-hjaelpemidler-1109.aspx?sc_lang=da

