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Arbejdstilsynets dialog
• Vejledning
• Påbud
• Straks-påbud
• Forbud
• Afgørelse uden handlepligt
• Vigtigt  for Arbejdstilsynet er en konstruktiv 

dialog i alle faser af tilsynet



Arbejdstilsynets mest 
almindelige besøg 

(Risikobaseret tilsyn)
• Indledende snak (hygiejne, rundvisningsmøde med 

medarbejdere)

• APV – årlig arbejdsmiljø drøftelse og  
brugsanvisninger

• Rundgang – denne består af drøftelser med jer og 
besigtigelser af faktiske forhold

• Besøg afsluttes med formidling af resultat af besøget



Arbejdstilsynets hjemmeside



Avl af malkekvæg

• Ulykker ved håndtering af kvæg (42 %)

• Ulykker ved maskiner (19 %)

• Fald fra højden (13 %)



Ulykker under håndtering af 
kvæg (landmandens egne ord)

• Under flytning af kvæg blev SL væltet omkuld af en kalv. Fik 
sparket benene væk under sig og landede på højre hofte, der  
revnede to steder.

• SL arbejdede i folden og glemte at være opmærksom på tyren. Stod 
med ryggen til muren, blev stanget af tyren og brækkede 9 ribben.

• Under malkningen blev en ko pludselig tosset og smed sig ned, da 
den var ved at blive gjort klar til malkning. SL’s fod og ben kom 
i klemme, og det gav et ordentlig knæk.



Tilsyn med dyr
Fremgangsmåde
• Tjek om virksomheden tidligere har haft ulykker med dyr
• Italesætte temaet om arbejdet med dyr i den indledende samtale
 Hør landmanden om, hvordan han håndterer sine dyr
 Hvilke situationer der kræver særlig opmærksomhed
 Nærved-ulykker og APV 
 Hør om, hvor der p.t. er og arbejdes med dyr

• Foretag rundgang – Få landmanden til at fortælle og evt. demonstrere, hvordan 
han arbejder med dyrene.

Ved dataindsamling til påbud
 Noter dine iagttagelser vedr. arbejdet med dyrene, og/eller
 Noter det oplyste 
 Noter ”spor” efter arbejde med dyr, fx ……………
 Noter/fotografer indretningen på arbejdsstedet, fx drivvej, bokse, 

behandlingsbåse, malkestationer mv.



Eksempler på forholdsregler
• Sætte sig og sine medarbejdere ind i adfærdsmæssige 

forhold (brug SEGES og BAR materiale)

• Sørg for flugtveje, og for at man ikke kommer i klemme i 
udragende dele

• Sørg for, at der ikke er glat

• Særlig opmærksomhed på 
behandlingskrævende/smerteplagede dyr

• Overvej, om det er nødvendigt med en foldtyr



Vejledning til dialog og påbud 
vedr. drivning af kvæg

Glat Gulv
• Ved glatte gulve er der risiko for, at både dyr og personale skrider. Dyrene kan 

blive angste og reagere uhensigtsmæssigt med farlige situationer til følge. 
Problemet vil kunne løses ved øget friktion i gulvet og et tilstrækkeligt 
rengøringsniveau samt afisning af arealer.

Drivgange har udragende emner 
• Ved udragende emner er der risiko for, at personale kan hænge fast eller skære sig. 

Det kan være fra gamle installationer eller oprevne metalplader.



Vejledning til dialog og 
påbud vedr. drivning af kvæg

Flugtveje ved drivning af kvæg 
• Flugtveje giver mulighed for at bringe sig i sikkerhed ved uforudsete hændelser. 

Flugtveje er ofte en integreret del af løsdrift staldsystemer. Ved på forhånd at 
have tænkt flugtveje ind i drivningssituationerne øges chancerne for, at man 
ikke bliver klemt mellem dyr og inventar eller bliver løbet ned.

Der drives kvæg uden eller på for brede eller smalle drivgange
• Afgrænsninger i form af opsatte drivgange er med til at lede dyrene i ønsket 

retning. Herved formindskes risikoen for, at dyr vender rundt  og overrasker de 
ansatte.  Der skal som udgangspunkt være aflukket i drivgange med gitter eller 
tråd.



Vejledning til dialog og påbud 
vedr. drivning af kvæg

Der drives med vold uden tilstrækkelig afsat tid til opgaven
• Dette vil nemt føre til stressede situationer, hvor dyrene og personalet føler sig 

pressede. Ved pres øges stresshormoner ved både dyr og mennesker, hvilket kan 
føre til flugt- og udadreagerende aggressions- og flugtadfærd. Der skal afsættes 
fornøden tid og planlægning til opgaven. Der må ikke drives med vold. Drivning 
af dyr, der udviser aggressiv adfærd, bør udsættes, til de atter udviser ro.

Der drives unødigt med kvæg, der udviser tegn på aggressivitet 
• Aggressive  dyr  vil have tendens til angreb på personale med farlige situationer til 

følge. Ofte vil det være nok at vente en tid med at drive, til der er faldet ro på.



Drivgang



Ring med beskyttelse mod 
oprivning af næse



Gylle og gylleanlæg
• Gylle og tilhørende teknik

E-læringsmodul

• http://www.safetyonthefarm.dk/Dansk/

http://www.safetyonthefarm.dk/Dansk/


Eksempler på fortanke



Maskinulykker med egne ord
• Vi arbejdede i marken med snitning af majs. Ved påspænding af vogn bag på finsnitter, kom 

SL finger i klemme mellem vogn og trækkrog på snitter.

• Ved at afkoble kreaturvognen fra traktor brækkede støttebenet, hvorefter den faldt på foden af 
SL.

• SL skulle koble skærbordsvognen fra traktoren. Hjulet foran på vognen gled af og vognens træk 
faldt på jorden, da SL ikke havde taget støttebenet i brug. SL fik foden i klemme.

• I forbindelse med halmkørsel får SL venstre fod i klemme i en hitchkrog, da han er ved at 
påsætte en halmvogn. Han havde sikkerhedssko på, men mister de tre midterste tæer på foden.

• SL blandede foder til køerne, og skulle have "gaflen" af gummigeden. Da hydraulikken skulle 
af, slog bøjlen meget hårdt ned over min venstre hånd. Skader på sener, knogler og nerver på 
venstre hånd. 

• SL kørte bigballer fra mark til gården. Da den tunge vogn med halmballer frakobles traktor, 
rullede vognen mod traktoren, så SL kom i klemme.



Kraftoverføringsaksel/PTO



Korngrav 
mangelfuld afskærmning



Knækstyret



Personlige værnemidler
Arbejdsgiveren må kun lade 
ansatte fælde, skove og 
beskære, hvis der benyttes
• Benværn
• Fodværn
• Hjelm
• Øjenværn
• Høreværn (85 dBa)



Tagarbejde



Stiger



Udgravninger



Hvad med de andre?
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