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ARBEJDSMILJØ
KEND REGLERNE OM UNGES ARBEJDE
For nylig fik en landmand en bøde på 60.000 kr., da hans ansatte på 16
år kørte galt på en ATV, da han skulle hente kvæg på marken. Den unge
ansatte brækkede den ene tommelfinger og fik hjernerystelse. Ulykken
blev, som reglerne siger, anmeldt til Arbejdstilsynet.

Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2018
OVERRÆKKES PÅ DELEGERETMØDE 8. NOVEMBER KL. 10.45.
Følg med på dagen på facebook/agriSafety og se hvem der har
vundet prisen i år.

Arbejdstilsynet konstaterede følgende, da de besøgte landmanden for at
undersøge ulykken:

Årets sponsorer er følgende:

• Den unge mand var stadig undervisningspligtig, da ulykken skete før
den 31. juli det år, hvor han afsluttede folkeskolens 9. klasse (grundskole).
• Den unge var beskæftiget med en farlig maskine, da en ATV betragtes
som sådan. Ufarlige maskiner betegnes ifølge lovgivningen som ’ufarlige
husholdnings- eller kontormaskiner’. I landbruget er der dog visse undtagelser, dog ikke ATV. Se mere herom senere.
Arbejdstilsynet beregner bødestørrelsen på følgende måde:
1. Grundbøde 20.000
2. Grundbøde forhøjes med 20.000, da den unge er kommet alvorligt til
skade
3. Der forhøjes med yderligere 20.000, da den unge er under 18 år og
stadig undervisningspligtig. Læs hele artiklen.
FALD I DØDSULYKKER
Landbruget er en farlig arbejdsplads, og derfor satte Landbrug & Fødevarer og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i foråret sidste
år gang i et nyt målrettet projekt for at nedsætte antallet af ulykker og
dødsulykker i landbruget.
I 2016 mistede 11 mennesker livet i landbrugserhvervet, mens det tal
faldt til 5 sidste år. I slutningen af september er foreløbigt to omkommet i
landbruget.
Arbejdsulykker i landbrug, skovbrug og fiskeri
Ulykker med dødsfald
Ulykker

Den lovpligtigtige arbejdsmiljøuddannelse med særligt fokus på landbrug,
afholdes næste gang i Vestjylland hos Vestjysk Landboforening den 21. og
22. februar samt 6. marts, der er stadig ledige pladser.
Læs mere information og tilmeld dig her.
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* Politiet er ved at undersøge, hvorvidt et tredje dødsfald i landbruget er
arbejdsrelateret. Kilde: Arbejdstilsynet.
** Endnu ikke opgjort.

Læs hele artiklen om den målrettede indsats.
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