
Hvordan skal bonden ivareta sikkerheten i en stadig mer 

stressa hverdag? 

 



Målsetting 
 

• Våre tjenester skal føre til økt lønnsomhet, og utføres 
uten skader eller ulykker på mennesker eller… 



Arbeidsrelatert stress 

• Konstant mas, uoverkommelige krav, 
ensidig negativt fokus, egne ambisjoner, 
oppjaget eller stressende arbeid 

 

  



Stress situasjoner 

  

- At vi har liten påvirkningsevne i situasjonen 

- At ting skjer for raskt 

- At vi er redde for å feile 

- At vi blir pålagt for stort ansvar 



Reaksjoner på stress 

 

• Aggresjon – redusert toleranse 

• Skylde på 

• Uforklarlig tretthet 

• Søvnmangel 

• Muskelspenninger 

• Depresjoner 

• Glemsomhet 

• Fordøyelsesproblemer 



Stress - mestring 

 Det er ikke selve 
situasjonen et individ 
befinner seg i, som 
avgjør stress - eller 
belastningsnivået, 
men individets 
vurdering av 
situasjonen ut fra sine 
egne ressurser 

 

 



  

 





Holdning til HMS 
• Hva må til for å endre holdning? 



Kunnskap 

Motivasjon 

Holdninger 

Mental 
oppvåkning 

Atferd 

Til å 
påvirke 

Gir 

Endrer 

Reduserer 
antall 

uønskede 
hendelser 



Gården – hjem og arbeidsplass 

• Ulike arbeidssituasjoner 

• Traktor og farlige maskiner 

• Husdyr 

• Barn og sikkerhet? 

• Trygt gårdstun 



Et liv som bonde- glede 



Et liv som bonde- farer 

 





Farer 



ERGONOMI 

• Hva vi gjør er uvesentlig. Det er måten vi gjør 
det på som er vesentlig 

• Jo bedre fysisk form, jo mer tåler en 

• 80 % av de yrkesaktive har ryggproblemer en 
gang i livet 

• Av de 80%(100%) blir 40% så skadet at de må 
ha nytt arbeid, og 20% blir uføretrygdet 



Støy 

 Støy er den arbeidsrelaterte 
sykdommen Arbeidstilsynet får 
flest meldinger om, og antallet er 
økende  

 Støyskader har store konsekvenser 
for den som rammes  

 3 db er dobling 

 Støyskader kan unngås 



Støy - hørselvern 

• Grenseverdien for gjennomsnittlig 
støybelastning i løpet av en åtte timers 
arbeidsdag er 85 desibel 
 

 

 

 

 

 

 

Type arbeid Desibel Tid før hørselen kan 
bli skada 

Vinkelsliper 110 -120 dB 

Høytrykkspyler 105-110 dB 

Ny motorsag 100 dB 

Arbeid i hønsehus 91 dB 

Kjøre traktor m/hytte 85 dB 



Støy - hørselvern 

• Grenseverdien for gjennomsnittlig 
støybelastning i løpet av en åtte timers 
arbeidsdag er 85 desibel 
 

 

 

 

 

 

 

Type arbeid Desibel Tid før hørselen kan 
bli skada 

Vinkelsliper 110 -120 dB 30 sekund 

Høytrykkspyler 105-110 dB 2 minutt 

Ny motorsag 100 dB 15 minutt 

Arbeid i hønsehus 91 dB 2 timer 

Kjøre traktor m/hytte 85 dB 8 timer 



Støv 



Organisk støv 

• Det vi finn mest av i  

 landbruket 

• Kjem frå fjær, dyrehår,  

 høy, halm, gjødsel, strø..   

• Er mest helseskadeleg 

• Inneheld mikroorganismar som bakteriar, 
mugg og midd      





Brann og el. sikkerheit 

Oksygen:  
Vanleg luft (ca 
21%) 
Visse stoffer avgir 
O2 

Temperatur: 
Flamme, kjem. 
reaksjonar, 
glo/gnist, 
komprimering 
/trykk, solvarme, 
friksjon, elektrisk 
energi m.v. 

Brennb. materiale: 
Faste stoff, væsker og 
gasser. 





Brann og el. sikkerheit 

• 50 – 80% skyldast feil i 
det elektriske anlegget, 
eller feil bruk av elektrisk 
utstyr 

 

 



Forebygging og gode rutiner! 



Når ulukka har skjedd… 

• Slukkemidler 

• Rømningsvegar 

• Evakuering 

• Beredskapsplan 



Sikring av last 

 



Barn på traktor? 



Setebelte 



Må det en ulykke til? 



• Problemfokus 
 

– Problem 

– Årsaker 

 

 

– Analyse av problem 

– Hva er verre og hvorfor 

– Hva får vi ikke til og hvorfor 

– Hvem har skylden 

 

– Fokus på feil, mangler, 
svakheter 

• Løsningsfokus 
 

– Drøm/ønskemål 

– Årsak til løst 
problem/oppfylte drømmer 

– Analyse av 
løsningsmønsteret 

– Hva er bedre og hvorfor? 

– Hva får vi (tross alt) til, og 
hvordan får vi det til? 

– Hvem har æren? 

– Fokus på særegne fortrinn, 
kvaliteter, kloke grep 





RISIKOVURDERING 

• Risikerer jeg noe ved å 
være først? 

• Sannsynligheten for….. 

• Konsekvensen av…... 



Gjør noe 

• Ser du et farlig forhold, gjør noe med det 

– Prøv å fjerne det 

– Minske det 

– Rapporter det 

 

• Men ikke overse det 



Mat, fysisk aktivitet og hvile 



Tilløp til ulykker 
Tenk deg om før du 

handler  



    Spørsmål? 

 

         Takk for meg  
     



HMS-lover: 
• Arbeidsmiljøloven 

• Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr 

• Brann- og eksplosjonsvernloven 

• Produktkontrolloven  

• Forurensningsloven 

• Sivilforsvarsloven 

• Genteknologiloven 

• Strålevernloven 
              Alle med underliggende forskrifter  
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   Uaktuell på gårdsbruk 

(I KSL under planteprod./miljøplan ) 

(f.eks., Inn på tunet ) 



”Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det 
omfang som er nødvendig ut fra bedriftens art, 
aktiviteter, risikoforhold og størrelse” 

”HMS-system”(Internkontroll)   

1. Kjenne til lover og forskrifter 

2. Opplæring av  ansatte Delvis dokumenteres  

3. Medvirkning av ansatte 

4. Mål for HMS arbeidet Dokumenteres 

5. Organisasjon og ansvarsforhold Dokumenteres 

6. Kartlegging og tiltaksplaner Dokumenteres 

7. Fastlagte rutiner og kontroller Dokumenteres 

8. Systemrevisjon Dokumenteres 


