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Bigballer tegner sig hvert år for 

ulykker – i nogle tilfælde døds-

ulykker. Faren lurer mest, når du 

vil tage halm ned, hvis: 

 Stablen er ustabil og begyndt 

at hælde.  

 Mus og rotter har gnavet bån-

dene over.  

 Ballen er kommet ud af facon, 

fordi du selv lige har snuppet 

lidt halm fra den. 

 

Se mere om håndtering af halm-

baller, opbevaring af halm/hø og 

adgangsforhold til halmlofter i 

”Sikkerhedshåndbog for landbrug 

og maskinstationer”, udgivet af 

BAR Jord til Bord. 

En udbredt årsag til at børn kommer til skade er, at de udfører 

arbejdsopgaver, som de faktisk ikke må tage sig af.  

 

Læs mere om regler for børn og unge i BAR Jord til Bord’s ud-

givelse: Branchevejledning om børn og unges arbejde i jord-

bruget. 

 

Sikkerhed ved halmlagre 

Det var lige efter høst. 400 minibigballer lå i fem lag i la-

den, og fire børn legede oven på dem. 

 

Pludselig var den ene væk, forsvundet i et dybt hul mellem bal-

lerne. Hun var faldet 5 meter ned og stod nu grædende midt inde 

i halmbjerget. De andre børn løb ind og fortalte, hvad der var 

sket. Falck blev alarmeret, og redderne kunne konstatere, at pi-

gen sandsynligvis var uskadt. Hun kunne imidlertid ikke selv 

komme op, og ingen kunne kravle ned og hente hende. 

Falckredderne sænkede derfor en iltflaske ned i hullet, og mens 

pigen blev beroliget gennem samtale, blev der fjernet halmballer 

på højtryk. Endelig lykkedes det at få fat i armene på pigen og 

hive hende op.  

 
Børn væk fra halmlagre 

Hold børn væk fra stakken – ALTID. Et halmlager er ingen lege-

plads, og risikoen for en ulykke er der hele tiden. Afspær eller lås 

eventuelt laden. 

 

Forebyg ulykker – stabel ballerne solidt  

Du kan forebygge ulykker med bigballer ved at håndtere dem 

sikkert fra starten og sørge for, at de holder faconen under lag-

ring:  

 Stabel i forbandt, så halmballerne ikke vælter. Så forhindrer 

du samtidig, at der opstår huller mellem dem. 

 Placer halmballerne hældende ind mod en mur, så risikoen for, 

at de vælter, bliver mindst mulig. 

 Løft de øverste baller ned og lav en ny stabling, hvis stakken 

skulle begynde at hælde den forkerte vej. 

 Vælg en ballegreb med korte grene, så skal du ikke ruske bal-

lerne ret meget for at få dem til at slippe læsseren. På den 

måde beholder de deres facon og dermed stabilitet under lag-

ringen. 

 

Pas på højden 

Jo højere du stabler bigballer, jo mere opmærksom skal du være 

på, at stakken er 100 procent stabil. Din læsser skal passe til den 

højde, lageret skal have. Du skal bruge en læsser med tilstræk-

keligt høje bagstøtter, så ballerne ikke kan glide eller vælte bag-

over. 

 

Adgangsforhold til halmlofter 

Nedkastningslemme fra lofter skal indhegnes, så der er sikret 

mod, at personer kan styrte ned. Også åbne lofter, hvor der er 

fare for nedstyrtning, skal forsynes med solidt rækværk. 

 

http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/pdf/Sikkerhedsh._landbrug_190809.pdf
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