
Informasjon til lokallag august 2012 

Landbrukets HMS-kampanje 2012-2013    
 

Landbrukets HMS-kampanje 2012 – 2013 skal sikre at et samlet landbruk samarbeider effektivt og 

målrettet for å redusere omfanget av uønska hendelser og løfte HMS-innsatsen. Kampanjens mål er å 

redusere omfanget av skader, ulykker og yrkeslidelser i næringa. Det legges vekt på å formidle 

praktiske tiltak som skal gjøre garden til en sikker arbeidsplass og et trygt sted å bo, gjennom 

arrangement i alle landets kommuner både i 2012 og 2013. Sikkerhet kan være et av flere tema i lokale 

møter eller arrangement, men det kan også arrangeres særskilte ”markdager” med sikkerhet eller HMS 

som eneste tema.  

 

Landbrukets HMS-kampanje involverer hele Norges Bondelag og nær sagt alle andre organisasjoner i 

norsk landbruk. Landbrukets HMS-tjeneste har prosjektledelsen. Kampanjen forutsetter at Norges 

Bondelags lokallag og fylkeslag bidrar aktivt:  

 Bondelagets fylkeslag og fylkeskontor er koordinator for kampanjen i sitt fylke. 

Kampanjeåpning i fylket, planlegging av en ”markdag” pr kommune, fordeling av 

arrangementsansvar mellom organisasjonene og informasjon om de ulike organisasjonenes 

”markdager” er sentralt.    

 Lokallagene gjennomfører sine ”markdager” (men bondelaget har ikke ansvar for alle lokale 

arrangement: Tine produsentlag, skogeierlag, osv skal også gjennomføre ”markdager” der 

sikkerhet er tema).  

 

Kampanjen skal vise at tiltak som hindrer skader og ulykker er nyttig for bonden, for produksjonen, 

for gardens økonomi og for hele verdikjeden. Å knytte sikkerhet til ordinære markdager, 

demonstrasjoner eller fagmøter er like aktuelt som å lage rene HMS-markdager. 

 

Det blir utbetalt ”arrangementsstimuli” for å dekke enkel servering og andre mindre utgifter (nærmere 

informasjon om dette kommer ca 15.9.2012). 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. Nortura har for eksempel lovet at dyrebilsjåfører er aktuelle 

faginnledere når tema er ”håndtering av store dyr”.   

 

Noen ”markdager” kan være svært aktuelle for enkelte produksjoner (brann er for eksempel tema for 

Norsvin sine arrangement i 2012, mens støv er høyst aktuelt i fjørfesammenheng). Her er noen enkle 

tips til lokale arrangement/ markdager:  

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

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

 Sikkert og effektivt vedlikehold  

o bygninger - for eksempel bygging av stillas, elsikkerhet 

o maskiner – for eksempel en dag/ kveld med gjennomgang av traktor eller maskiner 

før onna   

Flere forslag til møteopplegg og annen konkret informasjon om kampanjen kommer fortløpende på 

www.bondelaget.no og www.lhms.no. Kontakt ellers fylkeskontoret for nærmere opplysninger. 

http://www.bondelaget.no/
http://www.lhms.no/

