10 tips til SIKKER HØST
Høstperioden er en særlig risikofyldt periode for landbruget. I juli og august sker langt de fleste og mest alvorlige
personulykker - men med god og professionel planlægning kan mange af de ulykker sagtens undgås.
I høsten er der alt for få timer i døgnet, og der bliver arbejdet intenst og i døgndrift på at få alt i hus. Det betyder, at
stress og træthed ofte er årsagerne til, at der sker ulykker.
Derfor har vi i Agrovi samlet 10 huskeregler, som kan hjælpe med at få jer godt og sikkert igennem høsten.

1. Planlægning forebygger skader. Høstperioden er præget af stor travlhed, og det er derfor en god idé at have

en nedskreven køreplan parat. Det sikrer, at du hver dag får et overblik over dagens opgaver sammen med dine medarbejdere. Husk at lægge pauser og måltider ind - og sørg for at holde de pauser.

2. Pas på børnene i høsten. Hvert år kommer mere end 300 børn alvorligt til skade, når de hjælper med høsten.
Har du mindre børn med i styrehuset i mejetærskeren, så sluk altid motoren helt, når du holder stille og lær størrer
børn sikker omgang med maskinerne - også når de blot ser på.

3. Tjek dine maskiners sikkerhed og undgå brand. 7 ud of 10 høstbrande opstår sidst på eftermiddagen, hvor

maskinerne har kørt i mange timer og skidt og støv har samlet sig i maskineriet. Husk derfor, at dine maskiner både
skal tjekkes igennem inden høsten og hver eneste dag under høsten, særligt de ”varme dele”.

4. Vær forberedt på brand. I gennemsnit udbrænder 2 høstmaskiner hver dag i høstperioden, og risikoen for

markbrande er stor. Husk altid at have en pulverslukker i styrehuset og en vandtank i nærheden af høstarbejdet.

5. Behold dine arme og ben i høsten. Næsten hver 3. arbejdsulykke i høstperioden fører til knoglebrud eller
endda amputation. Pas godt på dig selv og efterse løbende vigtige afskærmninger og værn på maskinerne.

6. Bliv set i mørket. Natkørsel er ofte den direkte årsag til trafikuheld, når bilister overser et langsomt kørende
landbrugskøretøj . Husk derfor at sikre, at lygter og afmærkning er i orden, inden du kører om natten.

7. Undgå brand efter presning. Halm fra skyggeområder i marken bør ligge ude i 2-3 dage yderligere efter
presning. Ofte er skyggehalmen ikke så tør, som du tror og har derfor lettere ved at selvantænde.

8. Undgå storbrand, når høsten er i hus. Hvornår er halmen tør nok? Du skal kunne holde din hånd inde i den

sammenpressede halm uden at brænde dig. Kan du ikke det, bør du tage halmen ud af bygningen igen. Temperaturen
må ikke overstige 50 grader.

9. Hjælp dine udenlandske høstmedarbejdere. Sørg for, at din køreplan og sikkerhedsforanstaltninger også kan
forståes af dem, der ikke taler dansk. Arbejd eventuelt med piktogrammer, der gør det nemt og overskueligt for alle
at huske de vigtige råd omkring sikkerhed i høsten.

10. Er hele familien dækket ind? Inden høsten går i gang er det vigtigt, at du får tjekket om, du nu også er

forsikret godt nok. Ikke kun i forhold til dine maskiner og andet tekniske udstyr, men også i forhold til dig selv og din
familie. Bare for en sikkerheds skyld.

Rigtig god og sikker høst

