FAKTAARK

Landbrug

Gyllevogn
Gyllegasser er én af årsagerne til dødsulykker i landbruget. Ved udbringning af gylle er der risiko for netop forgiftning af gyllegas, hvis
ikke gyllen håndteres sikkerhedsmæssigt korrekt.
Der udbringes ca. 30 mio. tons gylle i
marts og april. Udbringningsperioden er
kort og der bliver derfor arbejdet mange
timer hver dag. Det medfører risiko for
træthed og uopmærksomhed.

Skilte

Klargør gyllevognen i god tid.

Skiltene skal anbringes på gyllevognens
forreste ende eller ved en eventuel lejder
og på et sted, hvor skiltene ikke forurenes af gylle.

Sikkerhed i forbindelse med udbringning af gylle, starter med klargøring af
gyllevognen i god tid. Efterse, reparer,
smør og udskift elementer, så tekniske
nedbrud undgås – det forebygger pressede situationer i gyllesæsonen.

På gyllevogne skal der være skilte, som
advarer mod forgiftningsfaren fra gyllegassen og forbyder ophold på tanken
under påfyldning.

Skiltene skal være tydelige og af vejrfaste
materialer.

Gå ikke ind i gyllevognen uden
fuldt sikkerhedsudstyr.

Påfyldning

Rengøring

• Hold dig på afstand af gyllevognens
påfyldningssted, når der pumpes gylle
fra tank til vogn.
• Placer dig så vidt muligt, så vinden
fører gasserne væk fra dig.
• Der er mulighed for, at benytte en gasdetektor, der måler svovlbrinte og giver
alarm ved sundhedsskadelige koncentrationer.
• Bliv evt. i førerhuset – aktivt kulfilter
på ventilationen i førerhuset minimerer
risikoen for indånding af gyllegasser.

Benyt en stabil arbejdsplatform ved den
udvendige rengøring af gyllevognen og
traktor efter afsluttet gylleudkørsel.

Husk det er muligt, at tilkalde
professionel hjælp til arbejdet.

Benyt bakkamera

Installer bakkamera og benyt det– det er
svært at få frit udsyn, når der bakkes og
man kan overse gående personer.
Instruér og tilrettelæg

Instruér alle medarbejdere i, hvordan
man håndterer arbejdet i og omkring
gyllevognen.

Hold niveaumåleren intakt

Sørg for at niveaumåleren på vognen er
intakt, så visuel kontrol af tanken undgås.

Tilrettelæg arbejdsopgaven sammen.

Love og regler
At-anvisning nr. 2.6.1.1, august 1996 om Anlæg til flydende husdyrgødning
Anvisningen foreskriver blandt andet krav om sikkerhedsskilte ved gyllevogn samt
krav til opslag om førstehjælp
Læs mere om luftforsynet åndedrætsværn: At-vejledning D.5.4, januar 2008 om
åndedrætsværn
Læs mere om arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning her

Ved rengøring og reparation
indvendigt i gyllevognen skal man
altid benytte luftforsynet åndedrætsværn og være opmærksom
på alle følgende punkter inden
indstigning:
1. Vognen skal være helt tømt for
gylle.
2. Luk for påfyldning af gylle
i vognen, mens arbejdet er i
gang.
3. Vognen skal være forsvarligt
udluftet.
4. Åbn altid mandehul for udluftning.
5. Rengør vognen omhyggeligt før
reparationer foretages.
6. Brug eventuelt gasdetektor.
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