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Hermed en lille nytårshilsen her fra Arbejdsmiljøkontoret. Håber I alle er 
kommet sikkert igennem jul og nytår.

UNGE I LANDBRUGET FYLDER GODT PÅ ULYKKESSTATISTIKKEN
Arbejdstilsynets ulykkesstatistik viser, at ved næsten 40 pct. af alle ulykker 
i landbruget er skadelidte mellem 18 og 29 år. Aldersgruppen 18-24 år 
alene udgør 25 pct. af ulykkerne i 2012 til 2016. En måde at få bugt med 
ulykkerne på, er at få de erfarne medarbejdere til at være gode rollemo-
deller og give en god sikkerhedskultur videre til de unge. De unge medar-
bejdere kopierer ofte de erfarne medarbejderes (og ejers) måde at arbejde 
på. Derfor er det vigtigt selv at udføre arbejdet på en sikker måde. 

VI ER MIDT I DEN MØRKESTE TID PÅ ÅRET
Så det er en god idé at gennemgå jeres lys på bedriften både ude og inde. 
Her lidt gode råd. Se også AT vejledning om belysning her.
•  Sørg for at armaturerne er rengjorte
•  Udskift lysstofrør, når de ikke lyser eller begynder at blinke
•  Sæt lys op i mørke områder
•  Sørg for at lyset kan tændes, hvor man kommer ind, så det ikke er nød-

vendigt at gå i mørke for at tænde lyset.
•  Sørg for, at der er lys udenfor på transportveje, pladser og ved fx siloer.
•  Brug evt. en arbejdslampe eller pandelampe, hvis det er svært at få lys 

nok til opgaven.
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FÅ LEDIGE PLADSER PÅ ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN TIL JANUAR.
Landboforeningen VKST på Sjælland og SEGES er vært for 3 dages lovplig-
tigt kursus målrettet landbrug med over 9 ansatte. Du kan lige nå at melde 
dig til. Det er en rigtig god idé at tage en medarbejderrepræsentant med 
på kurset, så er I to, der har hørt det hele og to der kan hjælpes ad med det 
videre arbejde, når I kommer hjem. Kurset foregår 11., 12. og 25. januar 
2018.

NYE REGLER OM OBLIGATORISK DIGITAL KOMMUNIKATION FRA 
1. JANUAR 2018
Fremover bliver det obligatorisk for danske virksomheder at melde tilbage 
digitalt via OnlineAt, når de skal fortælle Arbejdstilsynet, hvordan de har 
efterkommet fx et påbud eller ønsker at svare på en skriftlig høring om 
påtænkt afgørelse.

De nye regler gælder for skriftlige høringer og afgørelser, fx påbud, som 
Arbejdstilsynet har sendt efter 1. januar 2018.
Hvis virksomheden vil søge om forlængelse af en frist for efterkommelse 
af en afgørelse, skal det også ske digitalt, hvis afgørelsen er sendt efter 1. 
januar 2018. 

ARBEJDSTILSYNET HER LAVET EN TEMASIDE TIL LANDBRUGET
Den kan findes her.
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https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/k/a-1-5-kunstig-belysning
https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-undgaa-ulykker-i-landbruget

