
SPOT EN RISIKO
Kemisk risikovurdering for Korit-bejdset majs

Korit anvendes til bejdsning af majskorn for at undgå, at fugle æder frøene. Korit-støvet fra 
bejdsemidlet er sundhedsskadeligt og meget farligt at indånde. Man bliver udsat for støvet 
fra Korit ved åbning af poser med majs, ophældning og rengøring af såmaskine mv. Det er  
vigtigt at være opmærksom på, at Korit er meget farligt at indånde og kan være dødeligt.
Denne risikovurdering skal udfyldes, for at den opfylder kravet om at udarbejde risiko- 
vurdering for håndtering af Korit.

Svar på følgende spørgsmål i forhold til 
håndtering af Korit-bejdset majs

Har I de nødvendige værnemidler, og bruger I dem? 

Har I gode rutiner, når I håndterer Korit-bejdset majs?

Har I sikret jer, at aktuelle medarbejdere er instruerede  
i sikker håndtering af Korit-bejdset majs?

Tager I chancer?

›

Hvad er det værste, der kan ske?

Livsfarligt ved indånding, hudallergi, øjenskader og organ-
skader.

Hvad kan vi gøre?

• Brug de nødvendige værnemidler ved håndtering 
dvs. åndedrætsværn af typen FFP3, handsker af 
typen Nitril ≥ 480 minutter, tætsluttende 
sikkerhedsbriller og uigennemtrængeligt 
overtrækstøj. 

• Undgå kontakt med hud og øjne og vask hænder.

• Vær især opmærksom ved fyldning og rengøring af 
såmaskine og andet materiel.

• Hvis der er brug for at transportere sække i bil eller 
traktor, så sørg for, at sækken ikke kommer ind i 
kabine/førerhus. 

• Brug overtrækstøj, og tag det af, inden du går ind i 
traktoren.

• Brug en traktor med filter med kombination af aktivt 
kul og finfiltrering for at undgå Korit-støv i førerhuset.
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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 Korit-støv. 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:

• Kan I tilrettelægge arbejdet, så opgaven ikke udgør en risiko?
• Er der brug for, at I gennemgår opgaven og sammen finder frem 

til, hvordan I undgår kontakt med Korit-støv?
• Har I lavet aftaler om, hvad man skal gøre, hvis en medarbejder 

bliver forgiftet.

›

Udfyld her

Når såmaskinen fyldes …

Når vi gør såmaskinen ren …

Når vi har haft kontakt med bejdset majs og emballage ...

Vores aftale om brug af værnemidler er …

Hvis en medarbejder får en forgiftning ... 

Andet ...
(lav evt særskilt dokument med jeres procedurer)

SE MERE HER 
› Bejdsemidler i majs med afskrækkende  
    virkning mod fugle (landbrugsinfo.dk)

› Udbudte bejdsemidler i majs til sæson 2021 
    (landbrugsinfo.dk)

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/3/9/plantebeskyttelse_bejdsemidler_i_majs_med_afskrekkende_virkning_mod_fugle
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/3/9/plantebeskyttelse_bejdsemidler_i_majs_med_afskrekkende_virkning_mod_fugle
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/8/e/plantebeskyttelse_bejdsemidler_til_majs
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/8/e/plantebeskyttelse_bejdsemidler_til_majs
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