Barnsäkerhet på gården
Lantbruket är speciellt genom att vara en av våra farligaste arbetsmiljöer – samtidigt
som det är ett hem och en lekplats för barn och ungdomar som växer upp på landet.
Här är några tips på vad du som förälder kan tänka på när det gäller barnens säkerhet.
Traktorn
Vid de flesta allvarliga barnolyckor är traktorer inblandade.
Barnen blir påkörda, påbackade
eller ramlar ur traktorn och blir
överkörda. I de fall där barnen
måste åka med i traktorn ska de
alltid sitta väl fastspända på eget
säte. Det är förbjudet att åka i
traktorskopan – både för barn
och vuxna.
Hjälpmedel
Runt traktorn och andra maskiner är det oftast dålig sikt. Det
är svårt att se barn som springer
förbi eller åker trehjuling. En
backkamera bidrar till ökad sikt
och varningsblinker och ljud
gör att barnen uppmärksammar
maskinen bättre. Kommunikation
inom familjen är jätteviktigt. Informera alltid
varandra när barnen är ute på gården och leker.

Barnbok om säkerhet

Säkert Bondförnuft har tagit
fram barnboken Roligt och
säkert hos mormor och morfar som
på ett roligt och illustrativt sätt
tar upp några av de viktigaste
säkerhetsaspekterna för barn
som bor eller vistas på ett lantbruk. Boken delas ut till barn
på våra aktiviteter.

Checklista
Från LRF kan du få checklistan Barn på gården som är ett
bra hjälpmedel för att se över
barnens säkerhet.

Hästar
Hälften av alla olyckor bland barn och
ungdomar på landet sker i samband med
ridning. Försäkra dig om att barnet har
tillräckliga kunskaper för att sköta om och
rida en häst. På ridskolan kan barnet få
den grundutbildning som behövs. Se till
att utrustningen är väl anpassad för både hästen och barnet.

!

Brunnar kan snabbt förvandlas till dödsfällor. Staketet runt gödseloch urinbrunnar ska vara helt och minst 1,2 meter högt, även när
marken är snötäckt. Kolla även de andra brunnarna på gården.

Mer information: www.sakertbondfornuft.se

Broschyren går att ladda ner på:
www.sakertbondfornuft.se
Gå in under Risker i lantbruket >>
Barn >> Förebyggande åtgärder

