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HUSK ANMELDELSE AF ARBEJDSULYKKER
En forbedret udgave af EASY skal gøre det nemmere for brugerne at 
anmelde en arbejdsulykke.

EASY videresender automatisk anmeldelsen til rette modtager på bag-
grund af de oplysninger, der afgives. Tilskadekomne får en kvittering i 
sin digitale postkasse, og hvis det er angivet, at der er fravær som følge af 
ulykken, så sendes den til Arbejdstilsynet.  Forsikringsselskabet får også 
besked, hvis man vurderer, at den skal behandles efter arbejdsskadesik-
ringsloven. Læs mere om EASY på Virk.dk.

KURSER FOR ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN
Uddannelsen giver viden om de opgaver og krav, der er til rollen som 
arbejdsmiljørepræsentant eller leder på bedriften og afholdes i

• Brønderslev hos LandboNord den 29.-30. november og 14. december 

• Sorø hos VKST den 11.-12. og 25. januar

30 ARBEJDSMILJØKORT FRA SEGES
Mange forskellige arbejdsmiljøemner tages op på de 30 kort, der fx kan 
bruges når man laver APV eller afholder den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 
De seneste kort omhandler løsgående søer, kraftoverføringsaksel (PTO), 
bjærgning og fritrækning af maskiner samt aflivning af dyr. På forsiden 
vises et foto af emnet og på bagsiden beskrives de vigtigste regler og hvad 
man kan gøre for at undgå ulykker.
   

FAREMÆRKER FOR KEMIKALIER

Fra 1. juni 2017 skulle alle kemikalier være faremærket med de nye sym-
boler. Samtidig udgik alle de tidligere farebetegnelser ætsende, lokalirri-
terende, brandfarlig mv. Betegnelserne er nu erstattet af to nye farebeteg-
nelser, nemlig FARE og ADVARSEL, hvor fare angiver den største fare.

I folderen om faresymboler, kan læses mere om reglerne.
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•  Få instruktion i, hvordan PTOen anvendes og monteres korrekt.
•  PTOen skal være udstyret med intakt og CE godkendt afskærmning og 

sikkerhedskæder i begge ender, der fastholder afskærmningen korrekt. 
•  Stands altid køretøjets motor og tag nøglerne ud, når PTOen monteres.

Vær opmærksom! 
• En ikke afskærmet PTO kan i værste fald være livsfarlig.
• Følg altid leverandørens anvisning, når du skal montere 

redskaber og bruge PTOen.
• Forkert montering af PTO-akslen kan ødelægge afskærmning 

mm., og der er risiko for, at personer, genstande mv. slynges 
rundt med stor kraft og alvorlig skade til følge.

• Brug aldrig maskiner og PTOer med defekt afskærmning eller 
manglende kæde, før forholdet er bragt i orden.

Husk!
•  Vedligehold og rengør PTOen og kardanleddene regelmæssigt. 

Snavs og manglende smøring kan ødelægge PTOen og 
afskærmningen.

•  Afskærmningerne skal gå mindst 20 mm udover nærmeste 
kardankryds uanset hvilken vinkel, der forekommer under 
arbejdet.

•  Arbejd aldrig, hvor der er ’ikke afskærmede’ roterende og 
bevægelige maskindele, da der er risiko for at komme alvorligt 
til skade.

Kraftoverførings- 
aksel (PTO)

Pas på bevægeligt
maskineri

Giv agt
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https://indberet.virk.dk/arbejdsmarkedets-erhvervssikring/arbejdsulykke-easy
https://www.landbrugsinfo.dk/Tvaerfaglige-emner/Arbejdssikkerhed/Filer/A5_kursusprogram_17_landbonord.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Tvaerfaglige-emner/Arbejdssikkerhed/Filer/A5%20kursusprogram_17_vkst.pdf
http://www.grafiskbar.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Faresymboler_folder_A5.pdf

