
Har I gode, jævne køreveje (rygbelastning)?

Er der skridsikre trapper ved fodersiloen?

Undlader I at sluse gylle ud i stille vejr?  
Livsfarlig svovlbrinte kan stige op fra gyllesystemet.

Har I bred hjulmontering og styrtbøjle på  
minilæseren, og bruger I selen?

Har I talt opgaven igennem? 

Undgår I indånding af udstødningsgas eller 
 CO

2
, når I afliver mink?

STOP OP
… når du arbejder med mink

Hvad er det værste, 
der kan ske, når du 
arbejder med mink?
• Mink bider og giver nødigt 

slip igen.

• Dårlige arbejds- 
stillinger.

• Høj belastning  
på armen, når der  
køres med foder- 
maskinen.

• Kørsel på ujævne veje.

• Mange løft af  
aflivede dyrekroppe.

Har jeg, hvad der er 
behov for?
• Minkhandsker

• Sårrensning og desinfektion. 
Stivkrampevaccination.

• Gode arbejdsstillinger

• Hjælpemidler, når  
dyrene skal indfanges

• Gennemtænkt ophæng  
af foderslange på foder- 
maskinen.

• Aflivningskasse, der kan 
tippe minkkroppe over i 
selvtømmende kropstromle.

Minimér risikoen og 
arbejd sikkert
• Brug gode minkhandsker.

• Indøv gode arbejdsstillin-
ger.

• Indkøb evt. fangstredska-
ber og fælder.

• Montér ergonomisk  
armlæn og ophæng til 
foderslangen på foder- 
maskinen. Montér evt. 
stivere slanger.

• Montér gerne luftaffjedret 
sæde. 
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Undgår I indånding af støv, når I kører med 
strømaskinen?

Bruger i de nødvendige værnemidler, når I 
vasker med højtryksrenser?

Hvad gør I, hvis I stikker jer på injektions- 
sprøjten?

Tager I forholdsregler imod MRSA?

Hvad gør I, hvis farmen bliver ramt af  
Covid-19?

? YDERLIGERE SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

ARBEJDTÆNKSTOP

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


FORULYKKEDE KØRTE med en motoriseret 
trillebør, da hun bliv klemt imellem motor-
børen og en læssemaskine. Imens forulyk-
kede bakkede med motorbøren, mistede 
hun herredømmet. Der blev kørt på en 
stejlere vej end den fladere adgangsvej, som 
de ansatte normalt brugte. Det var andre 
medarbejdere, der fandt den afdøde kvinde, 
men ingen vidner overværede selve ulykken. 
Forulykkede blev 33 år.

Arkivfotos.

Klemt mellem maskiner på minkfarm

SE MERE
FAKTAARK 
STOP OP ... når du 
arbejder med gylle  

FAKTAARK
STOP OP ... når der er risiko  
for faldulykker

FAKTAARK
STOP OP ... når du  
bruger minilæsser

STOP OP
… når du arbejder med mink

LÆS MERE om ulykken her. 
Denne ulykke kunne også 
være sket andre steder end 
på en minkfarm. 
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