
Håndtering af store dyr



Flytninger af svin betyder
direkte kontakt med grise-
ne, hvad enten det er flyt-
ning mellem staldafsnit,
mellem ejendomme eller
flytning af dyr til salg, avl
eller slagt.  

Gensidigt kendskab mel-
lem mennesker og dyr, ba-
seret på rutiner, er det bed-
ste udgangspunkt for udra-
matiske og smertefri flyt-
ninger. Derimod er uvante

situationer ubehagelige for
grisene, som kan reagere
ukontrolleret til fare for bå-
de sig selv, andre dyr og
mennesker.

Derfor er det vigtigt, at
medarbejderne kender gri-
ses reaktionsmønstre, og at
grisene har gode erfaringer
med staldpersonalet. Det
kan være med til at forebyg-
ge de klem-, brud- og falds-
kader, som ofte forekommer
under flytning - hyppigt led-
saget af overbelastede fod-,
knæ- og hofteled.

Grise er nysgerrige
Grise er grundlæggende
nysgerrige og vil, hvis ikke
de skræmmes, undersøge
alt. I relation til flytninger
betyder det, at grisene vil
søge ud af stien, når lågen

bliver åbnet. 
Erfarne søer, der er for-

trolige med flytteprocedu-
ren, vil optræde som vejvi-
sere for unge og uerfarne
polte og gylte, hvis de får
mulighed for at se hinan-
den under flytningerne.

Grise lærer hurtigt, om
personalet er behagelig at

Svin elsker rutiner - 

også når de flytter
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Artiklerne er skrevet
af specialkonsulent
Merete Studnitz,
Dansk Landbrugs-
rådgivning, 

Svinepro-
duktion.  
Artiklen er
en del af
en serie på
i alt fire

artikler om håndtering
af svin, som bringes i
fagmagasinet Svin i
efteråret 2007. Artik-
lerne er skrevet på
grundlag af erfaringer
indsamlet i projektet
»Håndtering af store
dyr«, som er gennem-
ført af Branchear-
bejdsmiljørådet Jord
til Bord.
Branchearbejdsmil-
jørådet Jord til Bord
er sammensat af re-
præsentanter fra ar-
bejdsmarkedets par-
ter og oprettet i hen-
hold til Arbejdsmil-
jøloven. Rådet har
blandt andet til opga-
ve at informere og
vejlede om arbejds-
miljøforhold. 
Jordbrugets Arbejds-
miljøudvalg er et per-
manent udvalg opret-
tet under BAR Jord til
Bord. Udvalget be-
skæftiger sig med ar-
bejdsmiljø inden for
brancheområderne
landbrug, skovbrug,
gartneri og anlægs-
gartneri. Udvalgets
sammensætning, for-
mål og opgaver frem-
går af BAR Jord til
Bords hjemmeside
www.barjordtilbord.dk

Sådan undgår du

ulykker

● Kend dyrenes ad-
færd
● Indret stalden hen-
sigtsmæssigt
● Instruér medarbej-
derne omhyggeligt
● Tag den nødvendige
tid

Forudsigelige rutiner,
blottet for overra-
skelser, er vigtige for
både dyr og menne-
sker, når grise skal
flyttes.

| SIKKERHED | SIDE 40-42 |
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omgås. En venlig omgangs-
tone er noget, også grise
sætter pris på. Derfor bør
man tale og bevæge sig ro-
ligt og gerne røre ved gri-
sene. 

Grise er sociale dyr, der
helst gør de samme ting
samtidigt - for eksempel
æde og sove. Det kan ud-
nyttes ved flytning. Når
førergrisen har besluttet, at
den gerne vil ud at under-
søge noget nyt, skal de an-
dre nok følge med. Derfor
skal det være ufarligt for
den første gris at gå ud af
stien, når lågen åbnes - og
interessant at gå i flytteret-
ningen. 

En veltilrettelagt arbejds-
dag og arbejdsuge betyder
tid til flytningerne, og man
er aldrig i tvivl om, hvem

der har ansvaret for dem.
Det giver overskud til at
koncentrere sig om opga-
ven.

At være to personer om
flytninger letter og sikrer
arbejdet gevaldigt.

Nedskriv de gode 
rutiner
Gennemgå og beskriv sam-
men med kollegerne jeres

egne rutiner. På den måde
vil I få diskuteret, hvad der
er godt at gøre i stalden.
Samtidig vil det være nemt
for afløsere at gøre tingene
rigtigt.

En beskrivelse af rutiner
indeholder blandt andet:

● Grisegruppe
● Tid på dagen, ugedag
● Stirækkefølge
● Hvor mange ad gangen
● Hvilken vej skal de gå
● Hvor skal der stilles

barrierer op
● Hvor hænger drivbræt-

terne
De nævnte drivbrætter er

uundværlige til flytninger.
Men de skal være lette og
nemme at håndtere. Ellers
belaster de arme, nakke og
skuldre. 

| Svin | september 2007 | 41 |

Sidegevinster ved

sikkerhed

● Lavere risiko for
ulykker
● Bedre arbejdsmiljø
● Godt image
● Medarbejdere, der
bliver

Gode råd om 

flytning

● Sørg for lys der,
hvor grisene skal dri-
ves frem til
● Fjern interessante
ting fra drivgange og
ramper 
● Undgå larm
● Flyt ikke flere grise
ad gangen, end at de
forreste kan styres
● Undgå at presse og
skræmme grisene
● Skal svinene om-
kring et hjørne, kan
du med fordel opsæt-
te et spejl for enden
af gangen
● Brug aldrig instru-
menter, der giver
elektrisk stød - det er
forbudt

Flytning af søer.

Flytning af mellemstore grise.

Fakta!

Fakta!
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Sikkerhed er ikke noget, de
går og tænker på til daglig
hos Gorm Jessen på Er-
stedgård nær Skørping i
Himmerland.

Umiddelbart en foruroli-
gende melding ¿  for bør
man ikke det? Nej, mener
Gorm Jessen, 40 år og si-
den 2005 selvstændig med
bedriften på i øjeblikket
410 søer, salg af 35 kilos
grise og 3.500 slagtesvin.
Inden da drev han gården i
10 år sammen med sin far i
et I/S.

»Hvis sikkerhed er tænkt
med ved byggeriet, be-
høver man ikke altid gå og
være opmærksom på det i
sit daglige arbejde. For rig-
tig meget sikkerhed hæn-
ger sammen med en god
logistik,« mener Gorm Jes-
sen og tilføjer, at det sam-
me gælder tidsforbruget.

Den opfattelse er han
netop nu ved at prøve af i
opførelsen af et nyt stal-
danlæg, som på sigt skal
bringe produktionen op på
1.150 søer. En af de sikker-
hedsmæssige foranstaltnin-
ger her er en fast drivgang,
der medfører så lidt trans-
port som muligt.

»Jo færre flytninger, jo
bedre for dyrene.  Og så
sparer det tid. Jeg har lavet
beregninger af, hvor lang
tid det vil tage at flytte dy-
rene. Selv halve minutter

pr. so bliver til lang tid hen
over et år,« siger Gorm Jes-
sen.

Råd fra vognmanden
Som bidrag til sikkerheden
nævner han desuden dræn
i alle gulve, så der kan va-

skes efter flytning. Og sam-
me gulve er udført i
skridsikkert beton.

Hensynet til rolig dyre-
transport spillede ligeledes
ind, da Gorm Jessen i sidste
øjeblik ændrede døråbnin-
gen ud til udleveringsram-

pen, fordi den var blevet
unødigt smal ¿  og dermed
ville blive en flaskehals, når
grisene skulle ud.

»Og så diskuterede jeg
hele udformningen af udle-
veringsrampen med vogn-
manden. Han ser jo flere

Med indbygget sikkerhed 

Nybyggeri er den op-
timale lejlighed til at
sikre mennesker og
dyr mod skader og
stress, lyder erfarin-
gen hos himmerlandsk
svineproducent.

Konklusion!

Gorm Jessen forklarer de sikkerhedsmæssige fordele ved det nye betongulv.
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Flytninger af svin betyder
direkte kontakt med grise-
ne, hvad enten det er flyt-
ning mellem staldafsnit,
mellem ejendomme eller
flytning af dyr til salg, avl
eller slagt.  

Gensidigt kendskab mel-
lem mennesker og dyr, ba-
seret på rutiner, er det bed-
ste udgangspunkt for udra-
matiske og smertefri flyt-
ninger. Derimod er uvante

situationer ubehagelige for
grisene, som kan reagere
ukontrolleret til fare for bå-
de sig selv, andre dyr og
mennesker.

Derfor er det vigtigt, at
medarbejderne kender gri-
ses reaktionsmønstre, og at
grisene har gode erfaringer
med staldpersonalet. Det
kan være med til at forebyg-
ge de klem-, brud- og falds-
kader, som ofte forekommer
under flytning - hyppigt led-
saget af overbelastede fod-,
knæ- og hofteled.

Grise er nysgerrige
Grise er grundlæggende
nysgerrige og vil, hvis ikke
de skræmmes, undersøge
alt. I relation til flytninger
betyder det, at grisene vil
søge ud af stien, når lågen

bliver åbnet. 
Erfarne søer, der er for-

trolige med flytteprocedu-
ren, vil optræde som vejvi-
sere for unge og uerfarne
polte og gylte, hvis de får
mulighed for at se hinan-
den under flytningerne.

Grise lærer hurtigt, om
personalet er behagelig at

Svin elsker rutiner - 

også når de flytter
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Artiklerne er skrevet
af specialkonsulent
Merete Studnitz,
Dansk Landbrugs-
rådgivning, 

Svinepro-
duktion.  
Artiklen er
en del af
en serie på
i alt fire

artikler om håndtering
af svin, som bringes i
fagmagasinet Svin i
efteråret 2007. Artik-
lerne er skrevet på
grundlag af erfaringer
indsamlet i projektet
»Håndtering af store
dyr«, som er gennem-
ført af Branchear-
bejdsmiljørådet Jord
til Bord.
Branchearbejdsmil-
jørådet Jord til Bord
er sammensat af re-
præsentanter fra ar-
bejdsmarkedets par-
ter og oprettet i hen-
hold til Arbejdsmil-
jøloven. Rådet har
blandt andet til opga-
ve at informere og
vejlede om arbejds-
miljøforhold. 
Jordbrugets Arbejds-
miljøudvalg er et per-
manent udvalg opret-
tet under BAR Jord til
Bord. Udvalget be-
skæftiger sig med ar-
bejdsmiljø inden for
brancheområderne
landbrug, skovbrug,
gartneri og anlægs-
gartneri. Udvalgets
sammensætning, for-
mål og opgaver frem-
går af BAR Jord til
Bords hjemmeside
www.barjordtilbord.dk

Sådan undgår du

ulykker

● Kend dyrenes ad-
færd
● Indret stalden hen-
sigtsmæssigt
● Instruér medarbej-
derne omhyggeligt
● Tag den nødvendige
tid

Forudsigelige rutiner,
blottet for overra-
skelser, er vigtige for
både dyr og menne-
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Behandling af grise er en
udfordring. Mange af be-
handlingerne er ubehageli-
ge for både dyr og menne-
sker - det være sig vaccina-
tion, kastration, halekupe-
ring, tandslibning, vejning,
løbning, inseminering eller
scanning.

Derfor løber du som svi-
nepasser en vis risiko for
skader. Af samme grund er
det uhyre vigtigt at være
opmærksom på, hvad der
kan ske, og hvad du kan
gøre for at forebygge ska-
derne. 

Forudse klem, 
bid og slag
Ved vaccination kan søerne
blive bange og derfor be-
væge sig hurtigt. Her risi-
kerer du at komme i klem-
me op ad inventaret eller
at blive trådt på. 

Når du behandler patte-
grise, kan søerne blive ag-
gressive og gå til angreb,
slå med hovedet eller bide.
I begge tilfælde virker det
forebyggende at have et
godt forhold til søerne. 

Orner er et kapitel for
sig. De kan, alene i kraft af
deres størrelse, udgøre en
fare. Orner kan også være
aggressive og bide eller slå
med hovedet, så tænderne
river tøj, hud og muskler
op. Hav respekt for dem
og håndtér dem venligt -

det gør også dem venlige-
re. 

Pas på hørelsen
Grise skriger med så man-
ge decibel, at det kan give
høreskader, også i helt al-
mindelige situationer,
såsom fodring. Derfor bør
du bruge høreværn.

Tag høreværnet på, inden
du går ind i støjen - ikke
først, når du føler dig gene-
ret af den. På www.stoji-
landbruget.dk  kan du be-
regne din egen støjbelast-
ning samt få gode råd om
forebyggelse af støj.

Pas på lungerne
Ved flytning og mærkning
af grise kan der blive 
hvirvlet meget støv op.
Støvet kommer fra foder,
halm, hudrester og hår fra
grisene, indtørret gødning
og urin og kan indeholde
mikroorganismer.

Støvet er ubehageligt at
få i næse og lunger, derfor
bør du bruge støvmaske.
Næsten hver 10. landmand
døjer med åndedrætsbes-
vær. Bruger du støvmaske
20 procent af arbejdstiden,

kan du nedsætte støvbelast-
ningen med 75 procent. 

Skån ryggen
Brug den rigtige løftetek-
nik, når du skal flytte grise.

Pas på dig selv, når 

du passer svin

Svinepasseren er ud-
sat for risiko, men
nogle enkle forholds-
regler forebygger
uheld.  

Artiklerne
er skrevet
af special-
konsulent
Merete

Studnitz, Dansk Land-
brugsrådgivning, 
Svineproduktion.  
Artiklen er en del af
en serie på i alt fire
artikler om håndtering
af svin, som bringes i
fagmagasinet Svin i
efteråret 2007. Artik-
lerne er skrevet på
grundlag af erfaringer
indsamlet i projektet
»Håndtering af store
dyr«, som er gennem-
ført af Branchear-
bejdsmiljørådet Jord
til Bord.
Branchearbejdsmil-
jørådet Jord til Bord
er sammensat af re-
præsentanter fra ar-
bejdsmarkedets par-
ter og oprettet i hen-
hold til Arbejdsmil-
jøloven. Rådet har
blandt andet til opga-
ve at informere og
vejlede om arbejds-
miljøforhold. 
Jordbrugets Arbejds-
miljøudvalg er et per-
manent udvalg opret-
tet under BAR Jord til
Bord. Udvalget be-
skæftiger sig med ar-
bejdsmiljø inden for
brancheområderne
landbrug, skovbrug,
gartneri og anlægs-
gartneri. Udvalgets
sammensætning, for-
mål og opgaver frem-
går af BAR Jord til
Bords hjemmeside
www.barjordtilbord.dk

Drægtighedstest i to stillinger - forkert og rigtigt. Kilde:

Svinehold - en grundbog, 2004

Sådan 

forebygger du

● Hensigtsmæssig
staldindretning
● Daglig, rolig og ven-
lig omgang med dyre-
ne
● Styr på,hvilke dyr,
der skal behandles
hvornår
● Værktøj og andet
udstyr til én behand-
ling opbevares sam-
men, så det hele kom-
me med i stalden i
første omgang
● Sikkerhedsudstyr in-
den for rækkevidde:
● Høreværn
● Støvmasker
● Handsker
● Brætter
● Briller
● Faste aftaler om,
hvem der gør hvad

Fakta!

Konklusion!
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Bøj i hofteleddet og
spænd mavemusklerne.
Det gælder også, når du
lægger kræfterne i med et
drivbræt i hænderne. 

Undgå snitsår 
og nålestik
Hav det nødvendige værk-
tøj lige ved hånden, når du
skal kastrere pattegrisene,
klippe haler eller vaccine-
re. Det er en stressende si-
tuation med risiko for snit
af skalpellen og for at stik-
ke dig selv. Det ideelle er
en vogn med en god ar-
bejdshøjde, forsynet med
alt nødvendigt udstyr. 

Du risikerer også at stik-
ke dig med en nål, når du
vaccinerer søerne, både
dem i bokse og de løsgåen-
de. Den uvante situation
kan få dem til at bevæge
sig uventet, og pludselig
vender nålen den forkerte
vej. Den bedste forebyggel-
se er at have rolige søer, og
det får du ved daglig venlig
omgang med søerne. 

Vær gode venner 
med grisene
Det er en kæmpe fordel at
have et godt forhold til dy-
rene, og det får du ved
hyppig og god kontakt,
blandt andet under flyt-
ning.

Rolig og venlig håndte-
ring af dyrene, og meget
gerne berøring gør dem til-
lidsfulde.

Indret stalden 
hensigtsmæssigt
Skader kan også forebyg-
ges ved hensigtsmæssig
indretning af stalden, det
rigtige udstyr og gode ruti-
ner for, hvordan, hvornår
og af hvem behandlingerne
skal foretages. 

Desuden ville mange af
de irriterende dumme pla-
sterskader helt kunne und-
gås, hvis for eksempel de
låger og håndtag, som svi-
nepassere rører ved hun-
dreder af gange om dagen,
både var funktions-  og er-
gonomisk veldesignede. 

| Svin | oktober 2007 | 17 |

Vognen giver ideel arbejdshøjde ved kastration. Redska-

berne er lige ved hånden, og dyrene er lette at flytte med.

Svinepasseren bør have høreværn på til dette arbejde.

Kilde: Svinehold - en grundbog, 2004.

Støj måles med en

støjmåler, der ef-

terligner ørets

støjfølsomhed.

Måleresultaterne

angives i decibel -

dB (A). Kilde: Svin-

ehold - en grund-

bog, 2004.

JENA Mobilsluse
Med en mobilsluse fra JENA leveres svinene 

direkte til eksport, uden omlæsning

Mere information 
kan rekvireres hos 
JENA Stålindustri ApS
på 86 57 94 11
eller www.Jena.dk

Mobilslusen leveres 
fuldhydraulisk og med 
integreret dyrlæge rum. 

Mobilslusen kan flyttes 
fra dør til dør og fra 
stald til stald.
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En so skriger ikke, når den
bliver flyttet.

Sådan lyder en af de
grundlæggende læresætnin-
ger på Østerbjergegård
Opformering ApS - en be-
drift med 450 årssøer og
cirka 4.000 polte, beliggen-
de i Sdr. Felding, sydvest
for Herning.

Budskabet om den ikke-
skrigende - og dermed
ustressede - so bliver slået
fast over for medarbejdere
fra dag 1. Østerbjergegård
har nemlig ry for at levere
tamme dyr, og det ry øn-
sker driftsleder og kom-
pagnon Mikael Rabjerg at
opretholde -  både for dyre-
nes, sin egen og kundernes
skyld.

Derfor instruerer han
blandt andet sine medar-
bejdere i elementær dy-
repsykologi, som han er
blevet inspireret til af heste-
hviskere og hundepsykolo-
ger.

»Se for eksempel aldrig
en frustreret, bange eller
aggressiv so lige i øjnene.
Så bliver du opfattet som
en fjende, og den går til an-
greb på dig. Vend i stedet
ryggen til dyret og bøj lidt
ned i knæene,« lyder Mika-
el Rabjergs opfordring.

Sms’ede under fra-
vænning
For hans eget vedkommen-
de har opvækst, uddannel-
se og arbejdsliv i landbru-
get lært ham at læse dyr -
fornemme deres sindstil-
stand og ønsker. 

»For søer gælder det først
og fremmest om at læse
dem under fodring i fare-

stalden. Skal de have mere,
eller er de fyldt op. Det har
de unge tit svært ved, sim-
pelthen fordi de ikke er or-
dentligt til stede i situatio-
nen,« mener Mikael Ra-
bjerg.

En hæmsko for at være
til stede er, at de unge hyp-
pigt slæber deres rygsæk
med egne problemer med i
stalden. Det fjerner op-
mærksomheden fra dyre-
ne. Det samme gør mobil-
telefoner - en sand plage,

mener driftslederen.
»Jeg har oplevet en med-

arbejder, der sms’ede un-
der fravænning. Så er du
altså ikke til stede i dit ar-
bejde,« konstaterer Mikael
Rabjerg.

Han lægger stor vægt på
at gå meget i stierne, snak-
ke venligt med dyrene og
røre ved dem.

»Når vi kommer i stier-
ne, skal dyrene ikke tænke:
‘Ham der kommer kun for
at vaccinere mig’,« fastslår

Mikael Rabjerg.

Et hævet knæ
Netop vaccination er en af
hurdlerne, når det gælder
sikkerhed ved behandlin-
gen af søer og polte. Og
med omkring 25.000 vacci-
nationer om året kan smås-
kader ikke undgås. 

»Alle, der har vaccineret,
har prøvet at stikke sig
selv. Det gør ondt og kan
give blodforgiftning og byl-
der. Men vi ved, at vi skal
være på vagt,« understre-
ger Mikael Rabjerg, som
heldigvis har været for-
skånet for større skader
end et hævet knæ hos en
medarbejder.

Mere ligetil er det at be-
skytte sig mod støj ved
hjælp af høreværn. Og så
dog:

»Vi bruger det altid, når
vi vasker. Men i de fleste
andre situationer blokerer
det for den nødvendige
kommunikation mellem
os,« konstaterer Mikael Ra-
bjerg. Han gør i øvrigt op-
mærksom på, at ingen kan
holde ud at gå med høre-
værn i mere end tre timer
ad gangen.

Åndedrætsværn forefin-
des på Østerbjergegård,
men ingen bruger dem.

»De simple ansigtsma-
sker må jo i øvrigt kun bru-
ges tre timer om dagen på
grund af den fugt, der op-
samles. Og de store masker
med ventilator — jamen, du
ligner jo en rummand,«
mener driftslederen.

Ny stald, renere luft
Problemet med støv løser

Du skal læse dine dyr
For driftsleder Mikael Rabjerg er dyrepsykologi
det vigtigste værn mod skader. Derfor lærer han
sine medarbejdere opmærksomhed

»Vend ryggen til, hvis du ikke kan undgå at stå foran en

so. For så kan dine knæ bøje, hvis den løber frem mod

dig,« lyder en af de huskeregler, som Mikael Rabjerg giver

nye medarbejdere med på vejen.
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Træmel / Spåner
Strøelse som er tørret og støvrenset

Østerbjergegård dels ved
tørfoder tilsat 1,5 til 3 pro-
cent fedt, dels i det nybyg-
geri, som så småt er ved at
blive taget i brug.

»I det nye byggeri bliver
der mange flere kubikme-
ter luft. Det kombineret
med mere varmetilsætning
vil give en meget bedre
ventilation - og dermed re-
nere luft,« pointerer Mikael
Rabjerg. 

Når de nye stalde bliver
taget i brug i løbet af efter-
året, bliver Sikkerhedsbus-
sen en af de første gæster.
Den var ganske vist om-
kring så sent som i efter-
året 2006, men Mikael Ra-
bjerg vil gerne have en op-
datering af sikkerhed og ar-
bejdsmiljø i de nye omgi-
velser. 

Blandt de nyskabelser,
arbejdsmiljøkonsulenten vil
få at se, er et nyt system til
fravænning. Hvor det hidtil
har været smågrisene, der

er blevet flyttet fra fare- til
klimastald, bliver det nu
søerne, der flytter. Det vil
spare mange tusinde løft a
7,5 kg om året.

»Jeg er lidt spændt på det
- uden drivbrædder går det
i hvert fald ikke,« forudser
Mikael Rabjerg.

Tankoverdækning
– et godt tag på alle gylletanke

Birkesøvej 19 · DK-7850 Stoholm · Tlf. 97 54 17 33
agro@agrotop.dk · www.agrotop.dk

Markedets mest monterede type PVC-dug

Optimal foderproduktion og udfodring

BoPil A/S . Pilene 10 . DK-6470 Sydals . Tlf.: +45 7440 7025 . Fax: +45 7440 7026 . E-mail: bopil@bopil.dk

Tlf.: +45 7440 7025 - www.bopil.dk

Fremtidens blande-
og fodersystem, tør / våd / opblødt.

Spotmix-system
∗ Reducer foderomkostninger

∗ Frisk foderbl. fx. 10 gange pr. døgn

∗ Restriktiv/adlib multifase fodring

∗ Målrettet medicinering pr. trug

∗ Professionelt serviceapperat

Er De interesseret i fransk, hyperprolific genetik? 
Large White / Landrace / Sino-Europäer

Fax + 49 12 12 59 53 21 640  · info@farm-concepts.de
www.farm-concepts.de

Inseminationssæd
           tilpasset det tyske marked
Pietrain
Pi*Duroc
Pi*(Pi*Duroc)

EU-anerkendt ornestation
leverer også til Danmark - 
dag til dag!

Medarbejder Sandor Vig viser, hvordan der kan sættes en

plade ned foran fodertruget, så det kan renses uden fare

for bid. Sandor Vig er rumæner, har været fem år i Dan-

mark, taget landmandsuddannelsen og læser nu som selv-

studerende til agroingeniør i Bukarest. Hans dansk er

fremragende - det samme er hans håndtering af svin.
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Når dagen starter, går vi ud
og gør dagens arbejde, ‘som
vi plejer«’ De fleste tænker
ikke meget over, hvordan
de udfører deres daglige ar-
bejde, som de måske har
haft i mange år. Men ‘ple-
jer’ er sjældent sikkert nok.
Derfor skal arbejdsmiljøle-
delsen sættes i system. 

Indsatsen for arbejdsmil-
jøet er en ledelsesopgave.
Lederen skal udstikke ret-
ningslinjer for, hvordan sik-
kerhedsreglerne overholdes.
Derfor er det vigtigt tydeligt
at oplyse, hvilke aftaler der
gælder. Aftalerne og regler-
ne kan både være mundtli-
ge og skriftlige, og de skal
være forståelige for alle -
også udenlandske medar-
bejdere. 

Der er mange ledere og
medarbejdere, der synes, at
det er tidkrævende og be-
sværligt at overholde regler
og bruge sikkerhedsudstyr.
Det er fristende at springe
over. Derfor må lederen sik-
re, at reglerne bliver over-
holdt. Indsatsen for arbejds-
miljøet vil aldrig fungere
uden lederens vilje og op-
bakning til den. 

Selv må lederen fremstå
som det gode eksempel, ik-
ke mindst når det gælder
brug af værnemidler. Det er
og bliver arbejdsgiveren,
der har ansvaret for sikker-
heden på bedriften og der-

med også for, at medarbej-
derne udfører arbejdet sik-
kerhedsmæssigt forsvarligt. 

Arbejdskraft, der ikke er
ansat i virksomheden, men
arbejder på bedriften, skal
også kende sikkerhedsafta-
lerne. Det gælder for ek-
sempel personer, der kom-
mer for at scanne søer.

Lav en arbejds-
pladsvurdering 
Alle landbrug med ansatte
skal lave en arbejds-
pladsvurdering (APV).
APV’en giver et overblik
over, hvilke risici arbejds-
miljøet rummer. Arbejdstil-
synet har lavet nogle ske-
maer, der kan bruges som
udgangspunkt, når man ud-
arbejder APV’en. De findes
på Arbejdstilsynets hjem-
meside www.at.dk under
Information.

En vigtig del af APV’en
er at klarlægge opgaver for-
bundet med risiko. Derfor
skal medarbejderne deltage
aktivt i at finde og synlig-
gøre de led i arbejdsrutiner-
ne, hvor der kan opstå kriti-
ske situationer. Herudfra
skal der laves aftaler om,
hvordan de håndteres. Det
kan for eksempel være i
forbindelse med:
- Orden og oprydning
- Flytning og behandling af
dyr
- Betjening af maskiner 
- Håndtering af kemiske
produkter
- Brug af personlige værne-
midler 

På grundlag af APV-kort-
lægningen udarbejder ejer,
driftsleder og eventuelle
medarbejdere handlingspla-
ner, der indeholder løsnin-
ger på problemerne. Samti-
dig fastlægges det, hvordan

man følger op og når de
mål, som planerne fastsæt-
ter.

Inddrag medarbejderne
Det er vigtigt, at medarbej-
derne inddrages i arbejdet
med sikkerhed og arbejds-
miljø. Det giver ejerskab og
er med til at skabe en god
sikkerhedskultur. Har man
det, er det en selvfølge, at
alle overholder bedriftens
sikkerhedsregler. Skulle no-
gen bryde dem, skal det ha-
ve konsekvenser, og de skal
selvfølgelig også være
kendt.
En måde at tænke sikker-
hed ind i arbejdet på er ved
at stille det helt enkle
spørgsmål: Hvordan løser
jeg denne opgave sikkert?
Det giver også anledning til
at diskutere med de ansatte,
hvordan man opnår høj sik-
kerhed, uden at det nød-
vendigvis går ud over effek-

Sæt arbejdsmiljøet i s

Konklusion

Sikkert arbejdsmiljø er
en ledelsesopgave. Og
der skal klare aftaler
og regler til for at
betrygge medarbej-
dernes hverdag.

Gevinster ved til-

rettelæggelse af

arbejdet

At tilrettelægge ar-
bejdet kan virke ba-
nalt og måske lige-
frem overflødigt, især
for rutinerede medar-
bejdere. Det har imid-
lertid flere fordele.
Præcis beskrivelse af
arbejdsopgaver giver: 
● Større arbejdsglæde
for medarbejderne,
fordi de præcis ved,
hvad de skal gøre
● Øget produktivitet
● Bedre introduktion
for nye medarbejdere
● Mindre risiko for
ulykker

Artiklerne
er skrevet
af special-
konsulent
Merete

Studnitz, Dansk Land-
brugsrådgivning, 
Svineproduktion.  
Artiklen er en del af
en serie på i alt fire
artikler om håndtering
af svin, som bringes i
fagmagasinet Svin i
efteråret 2007. Artik-
lerne er skrevet på
grundlag af erfaringer
indsamlet i projektet
»Håndtering af store
dyr«, som er gennem-
ført af Branchear-
bejdsmiljørådet Jord
til Bord.
Branchearbejdsmil-
jørådet Jord til Bord
er sammensat af re-
præsentanter fra ar-
bejdsmarkedets par-
ter og oprettet i hen-
hold til Arbejdsmil-
jøloven. Rådet har
blandt andet til opga-
ve at informere og
vejlede om arbejds-
miljøforhold. 
Jordbrugets Arbejds-
miljøudvalg er et per-
manent udvalg opret-
tet under BAR Jord til
Bord. Udvalget be-
skæftiger sig med ar-
bejdsmiljø inden for
brancheområderne
landbrug, skovbrug,
gartneri og anlægs-
gartneri. Udvalgets
sammensætning, for-
mål og opgaver frem-
går af BAR Jord til
Bords hjemmeside
www.barjordtilbord.dk
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 system 

tiviteten. 

Forebyg ulykkerne
Ud over at registrere an-
meldepligtige ulykker
(tilfælde, der medfører syge-
fravær på én dag eller me-
re) kan lederen vælge at re-
gistrere plasterskader, tæt-
på-hændelser og tid siden
sidste ulykke/uheld. Alt
sammen kan det hjælpe
med til at forebygge egentli-
ge ulykker.

Derudover skal forebyg-
gelse indgå som det nød-
vendige grundlag for en
god sikkerhedskultur. Her
er det blandt andet vigtigt,
at medarbejderne opnår de
sikkerheds- og sundheds-
mæssige færdigheder, de
har brug for til at udføre de-

res arbejde. Det kan eksem-
pelvis være truck- eller svej-
secertifikat.

Teknisk udstyr, der sikrer
arbejdsmiljøet, skal vedlige-
holdes, så det fungerer efter
hensigten. Det gælder for
eksempel nødstop ved fo-
derblandingsanlægget.

Som endnu en del af den
forebyggende indsats skal
brugsanvisninger - placeret
lige dér, hvor de skal bru-
ges, på tavler eller i map-
per. 

Følg op
Enhver ledelse, der indfører
regler og aftaler, må sørge
for at følge op på dem. Det
kan være én gang om året,
hvor man gennemgår og
evaluerer, om reglerne og
aftalerne fungerer efter hen-
sigten.  

En sikker arbejdsplads er
første betingelse for et godt
arbejdsmiljø. Når lederen
tænker på medarbejdernes
sikkerhed, viser han/hun
omsorg for deres velbefin-
dende. Den bevidsthed bi-
drager til at skabe et posi-
tivt og trygt arbejdsmiljø.

Sidst men ikke mindst er
det værd at huske, at et
godt og sikkert arbejdsmiljø
tiltrækker og fastholder go-
de medarbejdere.

Til Carsten Østerbys mere ubehagelige opgaver hører at

lave service på kornelevatoren i baggrunden. Til det for-

mål sikrer han sig maksimalt, før han går op.

Mennesker bliver tryggere
og gladere, når man kerer
sig om deres sikkerhed og
helbred.

Sådan lyder erfaringen
hos svineproducent
Carsten Østerby og hans
medarbejdende hustru på
fuld tid, Bodil. Sammen
driver de gården ‘Lille-
bjerg’ i nærheden af Bæk-
marksbro i Vestjylland. 

Her har de 300 søer, fe-
der 6.000 slagtesvin og sæl-

ger 2.700 smågrise. Derud-
over dyrker de 223 hektar.
Arbejdet får de fra hånden
med hjælp fra medarbejde-
ren Axel Kirkegaard og - i
sæsonen - skiftende unge
medarbejdere. Det seneste
halvandet år har det været
sønnen Mathias, som nu er
på Agroskolen i Hamme-
rum.

Sikkerhed ligger begge

Omtanke ligger 

på rygraden
Vestjysk landmand vil ikke risikere, at
nogen skal komme til skade eller blive
syge af at passe grise hos ham

En arbejds-

pladsvurdering

(APV) skal indehol-

de

● kortlægning af virk-
somhedens arbejds-
miljøforhold
● en beskrivelse af
eventuelle problemer
● en prioritering af de
kortlagte forholds
vigtighed for arbejds-
miljøet
● mål for forbedringer
og præcisere, hvor-
dan, hvornår og af
hvem de skal gennem-
føres, samt 
● opdateres jævnligt
På Arbejdstilsynets
hjemmeside, at.dk,
finder du alle relevan-
te bekendtgørelser og
vejledninger. Her kan
du også tilmelde dig
deres nyhedsbrev. 

Fortsættes side 22
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stærkt på sinde, også selv
om den kan have trange
kår. Det gælder for eksem-
pel anvendelsen af ånded-
rætsværn.

»Jeg går meget op i, at de
unge bruger det, men det
kan være svært at trænge
igennem med, for det ser
ikke sejt ud,« fortæller
Carsten Østerby.

Den holdning gør hans
kone ked af det. Som tidli-
gere sygeplejerske har hun
passet bronkitispatienter på
sygehus.

»Når de var endt dér, vil-
le de først til at bruge ån-
dedrætsværn. Derfor ved
jeg, at de unge kommer til
at fortryde,« fastslår Bodil
Østerby.

Krav om 
åndedrætsværn
Af samme grund bruger
hun helt konsekvent en
halvmaske, når hun færdes
i staldene. Her kniber det
mere for Carsten Østerby.
Ham giver masken nemlig
et kommunikationspro-
blem:

»Min stemme ligger i et
leje, så den ikke kan høres
gennem masken. Men jeg
har den altid med i bered-
skab, hvis jeg skulle kom-
me ud for stærk støv eller
skal højtryksrense.«

Netop de to situationer
er de eneste, der udløser
krav om åndedrætsværn på
‘Lillebjerg’. Det gælder og-
så for medarbejderen Axel
Kirkegaard. I en pause un-
der højtryksrensningen for-
tæller han, at uden halvma-
sken kommer han til at
hoste, så derfor er han ikke
i tvivl om dens effekt.

»Jeg har arbejdet med
grise i 50 år, uden at nogen
har trådt mig over tæerne.

Så klarer jeg nok nogle år
endnu,« mener den 62-åri-
ge Axel Kirkegård, der for
to år siden vendte tilbage
til bedriften, efter at en uge
på efterløn havde overbe-
vist ham om, at der var
mere arbejde i ham.

Blandt hans arbejdsopga-
ver er mærkning af slagte-
svin og flytning af orner.

»Da sørger vi altid for at
holde øje med ham. Det er
en omtanke for hinanden,
som vi har på rygraden,«
siger Bodil Østerby.

Ringen for ørerne
Carsten Østerby har det
lidt blandet med at skrue
bissen på i forhold til sik-
kerhedsfodtøj og høre-
værn.

»Der er et principielt
problem, når det drejer sig
om arbejdsmiljø: Og vi le-
ver i forvejen med kontrol
på alle ledder og kanter. Så
hvis du siger ‘skal’, frem-
kalder du nemt en negativ
reaktion. I stedet for kan
du sige: ‘Jeg vil gerne have,
at du ...’. Det er sådan vi
praktiserer det her.«

Selv bruger både han og
Bodil Østerby sikkerheds-
fodtøj, og det samme gæl-
der de unge, der håndterer
markredskaberne. Høre-
værn er de ikke så gode til,
men tre kvarter med en
vinkelsliber for nylig gav
dog Carsten Østerby rin-
gen for ørene - og stof til
eftertanke.

»Men høreværn med ra-
dio er ikke nødvendigvis
lykken,« påpeger hans ko-
ne, som efter længere tid
med musik i ørerne bliver
generet af en summen, der
gør det svært at falde i
søvn.

På sygehuset babu
Parret lægger stor vægt på
sikkerhed og arbejdsmiljø.
En rundtur på bedriften af-

slører pinlig orden og ren-
lighed - vigtige forudsæt-
ninger for at forebygge
ulykker og skader.

»Jeg er nok lidt af en per-
fektionist. Alt teknisk skal
være i orden, også for at
øge sikkerheden,« siger
Carsten Østerby.

Oprindeligt uddannet ur-
mager kom han ind i land-
bruget med en dårlig ryg
som ballast. Det ses blandt
andet af, at alle tunge løft
på bedriften så vidt muligt
klares med kraner, taljer,
pallelift m.m.

At man imidlertid ikke
kan sikre sig mod alt, erfa-
rede Carsten Østerby på
den hårde måde lige op til
påsken 2007. Han ville lige
hjælpe sin søn med at
skære hul på en sæk såsæd,
da en tap på palleliften
knækkede, og den 200 kg
tunge sæk smed ham hen
ad gulvet, så han landede
på ryggen. På sygehuset
babu, og herefter fulgte
godt en måneds uarbejds-
dygtighed.

I dag priser han sig lyk-
kelig over, at det ikke gik
værre. 
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Råd og tips til et

godt arbejdsmiljø

Medarbejdernes kon-
centration om ar-
bejdsopgaver fasthol-
des ved:
● at en opgave højst
må vare to timer
● at antallet af lange
arbejdsdage minime-
res

Brug altid de nødven-
dige værnemidler:
● Sikkerhedssko
● Åndedrætsværn
● Høreværn

Det psykiske arbejds-
miljø højnes, når med-
arbejderne
● har indflydelse på
arbejdsopgaverne
● er med til at plan-
lægge arbejdet
● har noget at skulle
have sagt om ar-
bejdsmængden

Arbejde i team øger:
● Motivationen 
● Effektiviteten 
● Læring via arbejdet

Om muligt vælger Carsten Østerby altid wienerstigen frem

for enkeltstigen-  og kan det ikke være andet, bliver

sidstnævnte forsvarligt bundet fast.

Fortsat fra side 21
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Fuld 
beskæftigelse
i svinestien

Fremtiden´s
Toy Rings

www.fremtiden staldinventar.dk

Danmarks Stærkeste
Inventar...

Tvillinghjulene står forsvarligt bundet til væggen i ma-

skinhuset - en detalje, der var medvirkende til, at Bodil

Østerby kunne overstå et besøg af Arbejdstilsynet på 20

minutter.

Altid maske på i stalden.  Bodil Østerby har set for mange

bronkitispatienter til at gå på kompromis her.
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Jo bedre en stald er indret-
tet, jo mere sikker er den.

Det lyder elementært,
men kommer ikke af sig
selv. For at få staldens ind-
retning og udstyr til at ar-
bejde maksimalt med på
menneskers og dyrs sikker-
hed må begge dele tænkes
med - både ved nybyggeri,
og når eksisterende stalde
skal udvides med tilbygnin-
ger.

Nybyggeri er umiddel-
bart det letteste udgangs-
punkt for sikkerhed. Her
kan man hele tiden tænke
flowet i stalden med - hvor-
dan får man de færreste og
korteste flytninger så gnid-
ningsfrit som muligt. Lige-
ledes kan man holde leve-
randørerne af inventar til il-
den og kun acceptere det
sikreste af det sikre.

Knap så enkelt tegner bil-
ledet sig for de mange svi-
neproducenter, som knop-
skyder og bygger til. Så
meget desto vigtigere er det
at være opmærksom på, at
enkeltdelene fungerer rent
sikkerhedsmæssigt:

● Gulvene skal være
skridsikre. 

● Lågerne skal kunne
håndteres med én hånd og
være lette at åbne og lukke. 

● Foderkasser og foderau-
tomater skal kunne betjenes
stående og uden ekstra ud-
styr. 

● Stierne skal være ind-
rettet, så dyrene ikke risike-
rer at blive skadet af inven-
tar eller beslag, der stikker
ud. 

● Rengøring er lettere,
når stalden er velindrettet. 

Smart håndtag til
hjælp - og fare
Gangarealerne skal være
fri, så grisene kan passere.
De må ikke bruges til op-
bevaring af eksempelvis fo-
dersække. Der skal være til
at komme omkring for bå-
de dyr og mennesker.

Gangene må heller ikke
have inventar, der stikker
ud. Men her kan man
komme i et dilemma. Der
findes nemlig i nogle stalde
et håndtag, som med ét
sving kan åbne alle grise-
huler i en farestald. Det er
smart og arbejdsbesparen-
de, men håndtaget er ofte
monteret på væggen uden
for farestalden. Derfor kan
man komme til at hænge i

det eller ligefrem komme
til skade på det, når man
går forbi. Så også smarte
løsninger skal altså indpas-
ses, så de fungerer sikker-
hedsmæssigt forsvarligt.

Brugervejledninger 
til alle
Alt udstyr til stalde skal
ifølge EU’s maskindirektiv
være CE-godkendt. Det in-
debærer blandt andet, at
der skal følge en brugsvej-
ledning med på dansk. 

Har du som arbejdsgiver
udenlandsk arbejdskraft
ansat, skal du være op-
mærksom på, at der skal
findes instruktioner på
sprog, som alle ansatte for-
står. Da instruktioner ofte
kun findes på dansk, en-
gelsk og tysk, er det en god
idé at stille krav til ansatte

Sikkerhed starter med 

indretning og inventar

Lågernes lukketøj skal fungere let og ubesværet. Lågen

bør kunne smække af sig selv, når man er gået igennem.

Artiklerne
er skrevet
af special-
konsulent
Merete

Studnitz, Dansk Land-
brugsrådgivning, 
Svineproduktion.  
Artiklen er en del af
en serie på i alt fire
artikler om håndtering
af svin, som bringes i
fagmagasinet Svin i
efteråret 2007. Artik-
lerne er skrevet på
grundlag af erfaringer
indsamlet i projektet
»Håndtering af store
dyr«, som er gennem-
ført af Branchear-
bejdsmiljørådet Jord
til Bord.
Branchearbejdsmil-
jørådet Jord til Bord
er sammensat af re-
præsentanter fra ar-
bejdsmarkedets par-
ter og oprettet i hen-
hold til Arbejdsmil-
jøloven. Rådet har
blandt andet til opga-
ve at informere og
vejlede om arbejds-
miljøforhold. 
Jordbrugets Arbejds-
miljøudvalg er et per-
manent udvalg opret-
tet under BAR Jord til
Bord. Udvalget be-
skæftiger sig med ar-
bejdsmiljø inden for
brancheområderne
landbrug, skovbrug,
gartneri og anlægs-
gartneri. Udvalgets
sammensætning, for-
mål og opgaver frem-
går af BAR Jord til
Bords hjemmeside
www.barjordtilbord.dk

Ved nybyggeri er mulighederne for at få en velfungerende
stald størst. Men der skal også tænkes i sikkerhed ved
sammenbygning og knopskydninger



om, at de kan ét af disse
sprog på et rimeligt niveau.
Husk: Som arbejdsgiver
har du ansvaret for at in-
struere dine ansatte i bru-
gen af maskinerne.

Hvis en allerede ansat ik-
ke rigtig mestrer et af disse
sprog, så tilbyd vedkom-
mende et sprogkursus. Det
vil ikke alene hjælpe på
sikkerheden i stalden, men
også lette al anden kom-
munikation og dermed gi-
ve alle parter en større til-
fredshed i arbejdet.

Gyllehåndtering - en
sag for to 
Gylleudslusning kan være
årsag til alvorlige ulykker,
fordi der frigives svovlbrin-
te. Svovlbrinte er en gas,
som i for høje koncentrati-
oner medfører bevidstløs-
hed og eventuelt kvælning.

Såvel dyr som mennesker
kan blive forgiftet. I lave
koncentrationer (op til 100
ppm) lugter svovlbrinte af
rådne æg. I højere koncen-
trationer (over 100 ppm)
lammer den lugtesansen,
og i løbet af 30 sekunder
har man mistet bevidsthe-
den. Gassen frigøres, når
gyllen sættes i bevægelse.
Man bør derfor altid være
to personer om opgaver
som gylleudslusning. 

Reparationer på udstyr i
gyllekanaler, pumpebrønde
og lagertanke bør udføres
af professionelle firmaer,
der anvender det fornødne
sikkerhedsudstyr. 

Nybyggeri - en chance
for sikkerheden
Ved nybyggeri har man
som nævnt alle muligheder
for at opnå en god og sik-

ker indretning af stalden.
Brug rådgivere til at få teg-
net en stald, der bliver gen-
nemtænkt på alle ledder og
kanter. Og pas på, at sik-
kerhedsforanstaltningerne
ikke bliver sparet væk af
långiveren til sidst. Det kan
blive dyrt i den sidste en-
de.

Når den nye stald over-
drages fra byggefirma til
svineproducent, skal den
kigges efter i sømmene. Fi-
nish skal være i orden, in-
gen skarpe kanter, ingen
splinter, ingen huller, ingen
ender af vinkeljern, der
stikker frem til fare for
mennesker og dyr. Forlang
at stalden bliver leveret
som aftalt.

Ursusvej 16
DK-8464 Galten

Tel.: +45 7020 2176
Fax: +45 7020 2186

spiraflex@spiraflex.dk
www.spiraflex.dkSpiraflex  

tilbyder dig et 
velfungerende staldvarmeanlæg  
til markedets bedste pris pr. installeret kWh. 
Kontakt en konsulent og få et konkret tilbud.
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Det gør det jo noget nemmere, når man kan stå op og tage

en foderprøve ud -

- i stedet for at skulle klemme sig ind imellem inventar for

at fange en foderprøve i gulvhøjde.

Udluftningsventil på ud-

slusningsrøret lige før for-

tanken. Ventilen forhin-

drer, at den luft, der står i

røret, når en gylleprop

trækkes, ikke bobler op

inde i stalden og spreder

den dødelige giftgas

svovlbrinte. 
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»Den vigtigste årsag er
nok, at vi har den tid, vi
skal bruge. Tempoet er stil-
le og roligt - uden stress
på.«

Sådan lyder forklaringen
på nul huller i sikkerheden
fra Niels Svendgaard, fo-
dermester på Mårslet Skov-
gård i Mårslet, umiddelbart
syd for Århus. Her står han
sammen med medhjælper
Simon Christensen på sjet-
te år for pasningen af 500
søer med tilhørende salg af
30 kilos grise. Og ingen af
dem har erfaringer med
uheld og skader.  

De to har været med, fra
bedriftens nye staldanlæg
blev opført i 2002 -  ja før
end det. Begge fulgte de
med fra Tandergårds ældre
staldanlæg. Den stabilitet
er selvsagt ikke tilfældig.
Fodermester og medhjæl-
per er enige om, at det er
et godt sted at være.

»Det betyder selvfølgelig
også noget for sikkerheden.
Vi har jo ikke meget med
at lære nye op,« konstate-
rer Simon Christensen
med udpræget jysk under-
drivelse.

Det fem år gamle stal-
danlæg, der danner ram-
men om deres daglige ar-
bejde, er, hvad indretning
og inventar angår, hverken
bedre eller værre end de
fleste andre i samme al-
dersklasse, mener de to.

»Der er de låger, der skal
være, så grisene ikke løber
de forkerte steder hen -
uden at vi skal rende og
finde sække, fodervogne el-
ler brædder,« siger Niels
Svendgaard. 

Og jo, lågerne er let-
vægts og afrundede, uden
spidser og kanter.

»Det ved inventarfirma-
erne vist godt er kravene i
dag,« mener han.

Sikkerhed på rygraden
Med fem år på bagen i den
samme stald tænker de to
kolleger ikke på den som
en risikabel arbejdsplads.
Sikkerheden ligger på ryg-
raden. Den viser sig ved en
hurtig scanning at indehol-
de en stribe indarbejdede

rutiner, som givetvis bidra-
ger til at holde Mårslet
Skovgård fri for skader og
uheld:
● Gangene bliver vasket
hver 14. dag, så de ikke bli-
ver fedtede
● Simon Christensen bru-
ger både høreværn og ma-
ske, når han højtryksrenser
- og gør det maks. halvan-
den time ad gangen
● Ørepropper er altid i be-
redskab, når der skal fod-
res
● Der er altid en til at hol-

de stigen, når der skal skif-
tes lysstofrør
● Ingen går ind til en orne
uden at have et bræt med
som værn mod hjørnetæn-
der
● Søerne i det løsgående
system spærres altid inde i

Har den tid, der skal til
På Mårslet Skovgård, som er en del af Tandergård I/S, arbejder
Niels Svendgaard og Simon Christensen på sjette år med 500
søer - uden skader og uheld af nogen art

Simon Christensen med

kalksprøjten til faresti-

erne. Efter besøg af sik-

kerhedsbussen kom der

skilt op om trykbeholder -

og andre skilte med ind-

skærpelse om at bruge ma-

ske og høreværn.

Hver foderkasse i farestalden stilles manuelt, fordi der af

hensyn til smågrisene er valgt tørfoder over hele linjen.

Det er mere arbejdskrævende, men en daglig rutine, når

smågrisene alligevel skal tjekkes. »Og sikkerhedsmæssigt

er det ok,« konstaterer Niels Svendgaard.

Der findes ingen tunge løft

på Mårslet Skovgård. Her

demonstrerer Niels Svend-

gaard taljer til storsække

med foder.



en ædeboks, før Niels
Svendgaard vaccinerer
dem
● Der er altid to til at flytte
søerne ved fravænning.
Det samme gælder ved af-
livning. Og når der skal
søer af sted til slagteriet.

Altid sikkerhedssko
»Og husk så at tage med,
at vi altid bruger sikker-
hedssko,« minder Simon
Christensen om efter vores
runde i stalden. Også fod-
tøjet er en del af rygradsre-
fleksen.

Trods denne næsten au-
tomatiserede sikkerhed på
Mårslet Skovgård, sker det
dog, at de to bevæger sig
væk fra dydens smalle sti.
Det går imidlertid ikke
ubemærket hen.

»Vi kan godt perre til

hinanden, hvis den anden
arbejder uden maske, når
det støver. Eller hvis han
kalker farestier med kalks-
prøjten uden sikkerheds-
briller og handsker. Den
kører jo på trykluft,« for-
tæller Niels Svendgaard.

Han henter en arbejds-
miljørapport frem fra et
skab. Den er det håndgri-
belige resultat af et besøg
af Sikkerhedsbussen i de-
cember 2006, som både
han og Simon Christensen
var stærkt involveret i.

»Det eneste, vi skulle
gøre noget ved, var at sæt-
te skilte op med påbud om
at bruge handsker og bril-
ler - og så gøre opmærk-
som på, at kalksprøjten er
en trykbeholder,« husker
Simon Christensen.
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JENA Mobilsluse
Med en mobilsluse fra JENA leveres svinene 

direkte til eksport, uden omlæsning

Mere information 
kan rekvireres hos 
JENA Stålindustri ApS
på 86 57 94 11
eller www.Jena.dk

Mobilslusen leveres 
fuldhydraulisk og med 
integreret dyrlæge rum. 

Mobilslusen kan flyttes 
fra dør til dør og fra 
stald til stald.

0085153
Annonce
2x133 mm

Simon Christensen foretrækker at sidde ned på en speci-

aldesignet »stol«, når han skærer grise. Det forebygger

problemer med ryggen, som han før har døjet med.


