
HELLE BIRK DOMINO
Arbejdsmiljøchef
SEGES
hbd@seges.dk
+45 8740 5555 / +45 2133 7730

CHRISTINA EDSTRAND
Arbejdsmiljøkonsulent
SEGES
cae@seges.dk
+45 8740 5560 / +45 4055 9747

LONE HØJGAARD BORG
Arbejdsmiljøkonsulent
SEGES
lbo@seges.dk
+45 8740 5308 / +45 2475 7920

SEGES
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N

T     +45 8740 5000
E      info@seges.dk
W    seges.dk

MARIANNE NORUP
Arbejdsmiljøkonsulent
SEGES
mano@seges.dk
+45 8740 5377 / +45 5048 0944

NYT OM

ARBEJDSMILJØ
Juli 2017

Illustration fra Arbejdstilsynets faktaark.

VIDEN, PLANLÆGNING OG GOD INSTRUKTION
Landbruget er én af de brancher, hvor der sker flest alvorlige arbejdsulyk-
ker. Ulykkerne fører typisk til brækkede arme og ben, hjernerystelser og 
knuste hænder. Der sker desværre også mange dødsulykker i landbruget.
Arbejdstilsynet indsamler viden om arbejdsulykker og ved derfor, hvad 
der typisk går galt på landbrug. Læs mere i faktaarkene om Planteavlere, 
svineavlere og mælkeproducenter.

SOL OG SOMMER KRÆVER FORHOLDSREGLER
Sommer og dejligt vejr kræver lidt forberedelse, når en lang arbejdsdag 
venter forude. Husk nok at drikke og følg rådene om solbeskyttelse:
• ”Skru ned” for solen mellem kl. 12 og  kl. 15 (april - september)
• Brug solhat, solbriller og solbeskyttende beklædning
• Brug solcreme 
• Læs om solbeskyttelse  på Solkampagnen.

BAR Jord til bord har lavet et  faktaark om arbejdsrelateret kræft i land-
bruget, hvor det bl.a. fremgår at læbekræft forekommer hyppigere blandt 
landmænd. Husk derfor læbepomade med solfaktor. 

BESØG AF ARBEJDSTILSYNET
Har du fået besked om at Arbejdstilsynet vil komme på besøg? Du får 
besked i e-boks mindst 1 måned før besøget. Det er godt at være forberedt 
og have de relevante papirer klar fx:
• APV (ajourført inden for de seneste tre år)
• Dokumentation for at den årlige arbejdsmiljødrøftelse er foretaget
• Beviser for gennemført lovpligtig uddannelse - fx truckcertifikat, 

førerbevis til traktor, teleskoplæsser, minilæsser mv., svejsebevis §26, 
arbejdsmiljøuddannelse

• Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for stoffer og materialer (kemiske 
produkter der anvendes i virksomheden). APB består af leverandørens 
brugsanvisning samt et tillæg, der beskriver hvordan der arbejdes med 
produktet i virksomheden - fx brug af værnemidler, førstehjælp ved 
uheld mv.

• Beredskabsplan, der omfatter ulykker med personskade
• Læs mere om hvordan et besøg typisk forløber i artiklen Vær forberedt 

når Arbejdstilsynet kommer på besøg.
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