
SPOT EN RISIKO
Kemisk risikovurdering for håndering af gylle

Håndtering af gylle skal foregå med stor agtpågivenhed pga. den gas, der kan frigives fra 
gyllen, og som kan forekomme i dødelige koncentrationer. Lagret gylle vil danne gassen 
svovlbrinte, der frigives, når gyllen sættes i bevægelse, og flydelaget brydes. I alle gylle- og 
ajlebeholdere, fortanke, pumpebrønde, gyllekanaler, gulvudsugningskanaler og gyllevogne 
skal man regne med, at der kan være så høje koncentrationer af svovlbrinte, at det kan være 
sundhedsskadeligt. Herunder er der et par spørgsmål der kan hjælpe lidt på vej.

Svar på følgende spørgsmål i forhold til 
håndtering af gylle

Kan der være steder i gyllesystemet, hvor der er risiko for 
svovlbrinte? 

Har I indkøbt en svovlbrintemåler og brugt den til at 
afdække evt. problemer?

Har I gode rutiner, når I håndterer gylle, og bruger I  
værnemidler og gasmåler ved rutinemæssige opgaver
(åndedrætsværn med gasfilter)?

Har I gode rutiner, når I håndterer gylle og bruger I 
værnemidler og gasmåler ved ekstraordinære opgaver 
(friskluftforsynet åndedrætsværn)?

Har I sikret jer, at alle medarbejdere er instruerede i sikker 
håndtering af gylle?

Tager I chancer?

Hvad er det værste, der kan ske?

Død, alvorlige varige mén, skader på organer, kronisk  
koncentrationsbesvær, kronisk hovedpine, hukommelsessvigt, 
permanent nedsat erhvervsevne.

Hvad kan vi gøre?

• Anskaf en svovlbrintemåler, og afdæk svovlbrinteniveauet 
på bedriften, ude og inde. 

• Afdæk særligt risikofyldte steder i jeres anlæg, er der ste-
der, der kan udbedres? Er der placeringer, der er følsomme 
over for vejrforhold?

• Benyt åndedrætsværn med gasfilter, filtertype B, hver gang 
du arbejder rutinemæssigt med gylle – fx ved udslusning 
af gylle

• Brug svovlbrintemåleren sammen med friskluftforsynet 
åndedrætsværn, hvis du skal udføre ekstraordinære 
opgaver, fx arbejde under spalterne, i fortanken, i gylletan-
ken, i laguner, eller hvis du tager spalter op for at løsne fx 
strøelse- eller foderophobninger.
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Ud fra omstående svar skal der laves en konklusion for, om I kan gøre 
mere for, at I ikke udsættes for svovlbrinte. Hvis det er en opgave, der 
skal løses over tid, skal det overføres til jeres handlingsplan i APV’en.  
Herunder en række spørgsmål I kan bruge til konklusionen:

• Findes der tekniske løsninger  og værnemidler, der kan forebyg-
ge farlige situationer på grund af svovlbrintegas  fx gasmåler og 
værnemidler?

• Kan I tilrettelægge arbejdet, så opgaven ikke udgør en risiko?
• Er der brug for, at I gennemgår systemet og måler på svovlbrinte-

niveauet for at kortlægge jeres evt. problemer?
• Er der staldafsnit, hvor I har målt for høje niveauer af svovlbrinte, 

og har I undersøgt, hvad grunden er?
• Har I lavet aftaler om, hvad man skal gøre, hvis personer eller dyr 

ligger ned, og der er mistanke om gas?

›

Beskriv her, hvad I gør for at nedbringe risikoen for at blive udsat for svovlbrinte.

Når der trækkes propper….

Når vi arbejder i gyllekanaler…

Når vi arbejder i fortanken…

Når vi skal ned i gylletanken/lagunen….

Andet (lav evt særskilt dokument med jeres procedurer)

SE MERE HER 
› Sikkerhed ved arbejde med gylle 

FILTERTYPER: 
Kun filtertype B kan bruges til svovlbrinte.

https://at.dk/nyheder/2020/02/nu-skal-gyllen-ud-paa-marken-men-pas-paa-forgiftning/
http://baujordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/pdf/Hojtryksrensning-pjece-net2020.pdf
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