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LANDBRUG

Typiske udtalelser fra tilska-

dekomne 

"Vi var helt friske. Det viser bare, 

at du aldrig må føle dig sikker 

eller tage for let på tingene" 

"Jeg havde slet ikke forestillet 

mig, at det kunne ske" 

"For meget rutine fører til, at du 

omgås maskinerne letsindigt" 

"Det skete så hurtigt, at jeg ikke 

nåede at opfatte, hvordan det 

egentlig gik til"  

Mere Viden 

Læs mere om sikkerhedskultur. 

Fra 1. juli 2010 er det lovpligtigt for arbejdsgivere, læger og 

tandlæger at anmelde arbejdsskader. Anmeldelse kan ske 
enten via Virk.dk, Arbejdsmarkedes Erhvervssikring eller 
Arbejdstilsynet. 

Sikkerhed ved tilkobling af redskaber 

Manglende koordinering kostede del af finger 

En del af et fingerled blev prisen for en pensioneret landmand, 

der ville hjælpe sin søn med at spænde traktoren fra mixer-

vognen. Det er normalt en let opgave, når man står bag trakto-

ren og kan aktivere liften, så trækbolten kan løsnes i sammen-

koblingen. Sønnen kunne så blive siddende på traktoren.  

Da trækbolten sad fast, sænkede sønnen trækbommen. Han var 

dog ikke opmærksom på, at faderen havde fat i trækbolten sam-

tidig. Derved kom en finger i klemme, så det yderste led blev 

halveret.  

Skaden blev anmeldt som en arbejdsskade, og Arbejdstilsynet 

kom på besøg. De fandt forhold, som burde rettes og har derfor 

varslet en dato for et tilpasset tilsyn. 

Hitchkrog 

Hitchkrog er standard på mange traktormærker. Brug af 

hitchkrog gør til- og frakobling lettere og langt sikre. Desuden 

giver det en bedre vægtfordeling mellem vogn og traktor. Den 

kortere afstand mellem traktor og vogn kan hindre skarpe sving, 

men PTO’en til fx fodervognen skal der alligevel tages hensyn til. 

Forebyg ulykker 

God planlægning, præcise aftaler, sikker adfærd og effektive sik-

kerhedsforanstaltninger er nøgleordene i en god sikkerhedskul-

tur.  

Ulykkers årstidsvariation 

Landbrugsulykker tager til i antal over foråret og topper i som-

mermånederne. Specielt i august er der mange ulykker. Det 

hænger formodentlig sammen med de meget lange arbejdsdage. 

Arbejdstilsynets ulykkesundersøgelser 

Arbejdstilsynet undersøger alle dødsulykker og ulykker, hvor der 

vurderes, at der er akut behov for en forebyggelsesindsats, samt 

ulykkeshændelser af særlig farlig karakter. Når der sker en alvor-

lig arbejdsulykke, kommer Arbejdstilsynet på besøg. 

http://www.amkherning.dk/dk/videnomarbejdsmilj/arbejdsulykker/testsikkerhedskulturen
http://www.aes.dk/
http://www.amid.dk/
www.virk.dk



