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BIGBAGS LØFTES BEDST MED LØFTEÅG 
Er du glad for big bags? De store sække vinder frem, og de sparer både tid 
og skåner ryggen for mange dårlige løft. Men har I styr på sikker håndte-
ring? 

En big bag løftes altid bedst
• i alle de øjer, den har
• ét øje til én krog
• med åg, der er indrettet til det

Hvis du bruger pallegaflerne på din teleskoplæsser eller truck, kan du 
risikere at save fibrene i sækken over, fordi gaflerne kan være slidt skarpe 
på kanterne.

Brug ikke en frontskovl til transport af big bags. Det giver en meget stor 
risiko for, at der går hul på sækken, og personer kan blive ramt af sækken 
med indhold, når sækken løftes.

DET SIGER REGLERNE
Du har pligt til at følge den anvisning, der står på sækken og anskaffe et 
løfteåg, hvis det er angivet i anvisningen. 

ARBEJDSMILJØ PÅ ’UDENLANDSK’
Vi har mange pjecer og videoer på andre sprog, så det er nemmere at 
forklare om godt arbejdsmiljø og sikkerhed til udenlandske medarbejdere. 
Både rumænske, russiske, ukrainske og selvfølgelig engelske materialer kan 
du finde på: Safetyonthefarm.dk

Safety on the farm giver dig og medarbejderen en nem indgang til de 
vigtigste informationer. 

I kan bruge safetyonthefarm.dk 
• til indledende instruktion
• til opfølgning nogle uger efter ansættelsen
• når I vil tale om jeres egen sikkerhed
• når I vil forbedre jeres arbejdsgange i hverdagen
Hvis I har brug for materiale på andre sprog end dansk, er I velkomne til at 
kontakte os. 

KUN FÅ PLADSER TILBAGE PÅ KURSERNE – SKAL DU MED?
Om få uger kører det næste kursus for arbejdsmiljørepræsentanter og 
ledere hos LandboNord i Brønderslev. Til januar er det hos VKST i Sorø. 
Kurserne afholdes sammen med landboforeningerne og DM&E.

Se program og tilmeld dig her:
• LandboNord, Brønderslev den 29.-30. november og 14. december 2017
• VKST, Sorø den 11.-12. og 25. januar 2018

Alle andre, der har brug for at få styr på grundlæggende viden om sikker-
hed og arbejdsmiljø, og gode måder at komme i gang med at tale om det 
på bedriften, kan også deltage med stort udbytte.
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