17 På vej mod nul arbejdsulykker
A. Projektperiode
Projektstart: 01. januar 2008
Projektafslutning: 31. december 2008.
B. Sammendrag af formål, indhold og konklusioner
Formålet med projektet er at opnå en væsentlig reduktion i antallet af dødsulykker og tilskadekomne i landbruget. Projektet, med visionen ”Nul Dødsulykker” som tema, iværksætter en intensiv kampagne med særlig fokus på hobby- og fritidslandmænd. Der skal stilles viden til rådighed, som de kan anvende i en mere sikker hverdag for dem selv og de børn, der kommer
på bedriften.
C. Projektets faglige forløb
C.1 Projektforløbet
I projektet er anvendt teknisk og produktionsfaglig viden fra projekter i de produktionsfaglige
afdelinger Kvæg, Svin og Planteproduktion/maskinteknik.
Der er gennemført demonstrationsaktiviteter af tiltag til forbedret sikkerhed og arbejdsmiljø i
delprojektet ”Sikkerhed i landbruget” under Landdistriktsprogrammet, der medfinansieres af
EU-fonde.
Projektet har indeholdt følgende aktiviteter:

Udbredelse af ”0-visionen” således at centrale interessenter har fået ejerskab til strategien

Rådgivningskampagner og tilhørende information om sæsonbetonede risikoforhold på
arbejdsmiljø og sikkerhed

Samordning af aktiviteter inden for arbejdsmiljø i landbruget f.eks. i forhold til kvalitets- og
managementsystemer på de forskellige produktionsområder

Motivering af virksomhederne til at øge kompetencer i systematisk arbejdsmiljøarbejde og
sikkerhedsledelse

Arbejde for at øge udviklings- og forskningsindsatsen på udvalgte temaer som støj, muskel- og skeletbesvær

Videreførelse og udvikling af samarbejdet med de øvrige aktører på området, som f.eks.
leverandører af udstyr til landbruget samt Branchearbejdsmiljørådet BAR - Jord til Bord
m.fl.
C.2 Udbytte af projektet
Et øget fokus på arbejdsulykker inden for landbruget er årsagen til, at der i de senere år er
sket færre dødsulykker på landet. I 2008 mistede fire mennesker livet som følge af arbejdsulykker i landbruget. I 2007 var dødstallet 13, mens det i 2006 var oppe på 17. Ifølge denne
opgørelse er antallet af dødsulykker i landbruget faldet med over 75 procent i løbet af de seneste to år.
Sammen med både Arbejdstilsynet, Branchearbejdsmiljørådet fokuserer Dansk Landbrug meget på at mindske arbejdsulykker inden for landbruget, men der er brug for, at der holdes fokus
i de kommende år, hvis den meget positive udvikling skal fortsætte.
I 2009 er foreløbig en landmand død efter en arbejdsulykke. Han blev klemt ihjel under sin
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traktor på en mark nær Hjørring.
D. Offentliggørelse vedr. projektet
Rådgivningen er supplerende gennemført med fokus på at nå den gruppe, der ikke bruger de
landbrugsfaglige medier i samme udstrækning, som fuldtidslandmænd gør. Derfor er visse
artikler og informationer, udsendt gennem et bredere medie end landbrugspressen, herunder
lokalradioer, som bl.a. aflyttes af landboere. Desuden er der afholdt en række arrangementer
rundt i landet med særlig appel til den primære målgruppe.
Arrangement

Medie

Dato

Arrangør

Indslag vedr. unges kørsel
med maskiner

P4 Østjylland, landsdækkende
nyheder

080527

TOO

Information om 2 nye pjecer til sikker håndtering af
kvæg/svin
Pressemeddelelse om
forskning i støvede lunger

www.landbrugsInfo.dk
www.landmand.dk

080520

Plan&Miljø
BAR

www.landbrugsInfo.dk

080602

TOO
Århus Universitet

Vejledning om arbejdsmiljø ved svejsning i landbruget

www.landbrugsInfo.dk

080310

Plan&Miljø
BAR

3 artikler om APV i landbruget

Landbrugsavisen

080418

Frederik Talbitzer
TOO

Vejledning, guide vedr.
ingen ekstra chancer

Agromek 2008, Herning

15.-19.
januar
2008

Plan&Miljø
Landscentret

Arbejdsmiljø på tv – Godt
arbejde

www.LandbrugsInfo.dk
Effektivt Landbrug

080208
080213

HBD/Arbejdstilsyn
et

Præsentation af opgørelse
over skadestuebehandlede ulykker

Agromek - Herning
Landbrugets Arbejdsmiljø
Arbejdstilsynet – ulykker i landbruget.
Møde med arbejdsmiljøkonsulenter.

080118
080305
080602
080528

Arbejdsmedicinsk
Klinik i Herning
Plan&Miljø
TOO
HBD

Afholdelse af Nordisk Arbejdsmiljøkonference.

3 dages arrangement med deltagelse fra Finland, Norge, Sverige, USA, Irland og New Zealand.

080901
080903

Plan&Miljø
TOO
KED
HBD
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Agromek, Herning

5 dage på Agromek.
Arbejdstilsynets screening af
landbruget og uddeling af landbrugets arbejdsmiljøpris.
Lungetest af mere end 1000
landmænd inkl. rådgivning.

081125
081129

TOO
HBD

E. Projektansvarlig
Tormod Overby, tlf. 8740 5560, too@landscentret.dk
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