
Informasjon til lokallag januar 2013 

Trygghet og overskudd 
- Tips for HMS-kampanjen i 2013  

 

Landbrukets HMS-kampanje er godt i gang, rundt 200 arrangement ble gjennomført i 2012. Mange 

lokale bondelag har sørget for å sette sikkerhet og helse tydelig på dagsorden – for å hindre skader, 

ulykker og yrkeslidelser i landbruket. Målet for 2013 er 1 arrangement i hver av landets kommuner, 

for å gjøre ”garden til en sikker arbeidsplass og et trygt sted å bo”! 

 

Kampanjen skal fortsette å vise sikker praksis og gi nyttige tips – og vise at tiltak som hindrer skader 

og ulykker er nyttig for bonden, for produksjonen, for gardens økonomi og for hele verdikjeden. 

Sikkerhet kan være et av flere tema i lokale møter/ arrangement, eller det arrangeres særskilte 

”markdager”/ skogdager/ fjøsmøter med sikkerhet/ HMS som eneste tema.  

 

Kampanjen forutsetter at Norges Bondelags lokallag og fylkeslag bidrar aktivt:  

 Bondelagets fylkeslag og fylkeskontor er koordinator for planlegging og informasjon om 

kampanjen i sitt fylke.  

 Lokallagene gjennomfører ”markdager” (Tine produsentlag, skogeierlag, osv skal også 

gjennomføre ”markdager” der sikkerhet er tema – dvs bondelaget har ikke ansvar for alle 

lokale arrangement).  

 

Det blir utbetalt inntil kr 3000 pr arrangement for å dekke enkel servering og andre mindre utgifter. 

Følg ”Rutiner for markdag” og ”Skjema for rapport og refusjon”, som finnes på www.bondelaget.no 

og www.lhms.no. 

 

Både Landbrukets HMS-tjeneste, Gjensidige, Arbeidstilsynet og flere kan stille med innledere eller 

fagfolk til ”markdagene” uten at lokale arrangører må betale for deres deltakelse. Fra Nortura stiller 

for eksempel dyrebilsjåfører som aktuelle faginnledere når tema er ”håndtering av store dyr”.   

 

Noen ”markdager” kan være svært aktuelle for enkelte produksjoner. Her er noen enkle tips til lokale 

arrangement:  

 Kurs i ”Praktisk HMS-arbeid” (deltakerne får dokumentert kompetanse) 

 Handtering av store dyr 

 Kurs i ”Aktivt skogbruk” (dreier seg ofte om sikker og effektiv bruk av utstyr) 

 Sikkert og effektivt vedlikehold (maskiner og/ eller bygninger)  

 Støv og gass under kontroll – bedre helse for deg og dyra  

 Brann og brannsikring  

  Psykisk helse 

Deltakerne kan gjerne oppfordres til å dra hjem og fjerne 3 farepunkter på egen gård – en effektiv 

metode til å redusere risikoen for skade eller ulykke.  

 

Flere forslag til møteopplegg og annen konkret informasjon om kampanjen finnes på 

www.bondelaget.no og www.lhms.no. Fylkeskontoret kan også kontaktes. 
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