Säker hantering av nötkreatur
Arbete med djur kräver god planering, fasta rutiner och mycket tålamod för att undvika
olyckor. Med rätt teknik, väl anpassad inredning och utrustning, samt kunskap om djurs
beteende och instinkter kan arbetet bli säkrare.
Rätt inredning – ha alltid en reträttväg
För att du ska kunna hantera djuren på ett
säkert sätt ska inredningar och annan utrustning ska dimensioneras och underhållas.
Tänk på att bygga in olika reträttvägar så att
du snabbt kan sätta sig i säkerhet om något
händer. Liggande rör gör att du snabbt kan
klättra över och sätta dig i säkerhet. Dörrar
eller grindar ska säkras mot ofrivillig öppning och avlyftning.
Fixera vid behandling
Vid behandling måste det
finnas möjlighet att skilja
ifrån och fixera djuret på
ett säkert sätt. Till detta
krävs utrustning som är
rätt anpassad till behovet
och som inte skrämmer
eller stressar djuren. I en
uppsamlingsfålla bör det gå att krympa fållan efter hand när djuren
blir färre. Tänk på att det är viktigt med bra belysning och hygien.
Transport, lastning och lossning

a Planera insatsen och räkna bara med en chans.
aArbeta lugnt och undvik att stressa.
aTänk på att djuren går mot ljuset. Ha därför ljusare i bilen än i stallet.
aDen utrustning som används ska vara så stabil och hög så att djuren bara ser
den väg som har planerats för dem.

aKrymp utrymmet när djuren blir färre så att de ej kan springa fram och tillbaka.
aDet är bra att ha en grind mellan sig och farliga djur, men då måste grinden
vara förankrad i minst en sida.

aHa alltid reträttvägar.
aNär landgången fälls upp eller ner ska det göras från säker plats. Risken finns
att man får både landgången och djuren över sig.

Mer information: www.sakertbondfornuft.se

Tjurar

Det finns anledning
att varna för lösgående tjurar i mjölkrasbesättningar. Att använda tjur
som komplement till seminering
i en lösdriftsbesättning kan ses
som ett bekvämt sätt att slippa
bevaka brunsten, men det är
också förenat med livsfara. Flera
allvarliga stångningsolyckor har
inträffat de senaste åren, ett par
av dem med dödlig utgång. Säkert Bondförnuft avråder därför
helt från den här hanteringen.
Kom ihåg att det är förbjudet
att låta minderåriga arbeta med
tjurar eller andra djur som kan
antas vara farliga.

Barn i ladugården
Många barn tycker att det är roligt med djur och att låta barnen
hjälpa till i ladugården är ett bra
sätt att utveckla deras ”djuröga”.
Men det kan vara svårt att veta
vad barn klarar av.
SLU har
tagit fram
BUSA – en
säkerhetsguide gällande barn i
lantbruket. BUSA hjälper dig att
hitta rätt arbetsuppgifter för barn
i åldrarna 7-18 år. Barn under 13
år ska alltid gå tillsammans med
en vuxen i ladugården. Äldre
barn kan däremot utföra lättare
arbetsmoment på egen hand.
Broschyren laddar du ner på:

http://lantbruketsarbetsmiljo.slu.
se/uploads/aBarnUngdomar/SkötselnPåMjölkgården.pdf

!

Djurens beteende bygger
på instinkter. Det finns inga
snälla nykalvade kor eller
uppvaktande tjurar.

