Barn på gården

LRF informerar

Varje år skadas många barn på våra gårdar, en del så allvarligt att de omkommer. Det är lätt att bli hemmablind. Men ofta kan man med enkla medel göra
farliga ställen säkrare.
Se regelbundet över din gårds säkerhet. Använd detta material och åtgärda
sedan det som brister. Då har du tagit ett bra steg mot en säkrare miljö för dig
och dina barn.

Bostad – arbetsplats
och lekplats
Lantbruksmiljön innehåller många risker. Barnen är särskilt utsatta eftersom
gården ofta är både bostad, lekplats och arbetsplats. Gå igenom gårdens miljö
och se till så det finns skydd, stängsel och lås på farliga platser.
Barnen gör inte som du säger, utan som du gör
Det är både roligt och lärorikt att låta barnen hjälpa till på gården. Det grundlägger i tidiga år intresset, vilket man har igen längre upp i åldrarna. Men som
vuxen är det viktigt att vara riskmedveten och föregå med gott exempel.
Förbjudna platser
Vissa farliga platser går inte att skydda eller låsa som till exempel lager av storbalar, handelsgödsel och silor. Där ska det vara förbjudet för barnen att vistas.

Besökande barn är en extra risk
De egna barnen kan sin gård och vet i regel vad som är förbjudet eller farligt.
För besökare, lekkamrater eller sommargäster är det annorlunda. Det ligger
också nära till hands att gårdens egna barn vill visa sig på styva linan när det
kommer besök – då är risken för en olycka extra stor.
När det är bråttom är det farligt
Under stressiga perioder eller när det händer något oförutsett är det lätt att
man glömmer barnen. Men kollar du regelbundet upp gårdens säkerhet och
åtgärdar bristerna är risken mindre att barnen vid dessa stressiga perioder gör
sig illa. Besökande fordon som har bråttom innebär också en extra risk.
Traktorer är extra farliga
Vid de flesta allvarliga olyckor är traktorer inblandade på något sätt. Barnen
blir överkörda eller påbackade eller de ramlar ur traktorn och hamnar under
hjulen eftersom de inte sitter fastspända. Ta aldrig med barnen i traktorn om
de inte kan sitta säkert fastspända.
Förbjudet att skjutsa i skopan
Traktorskopor är inte till för att skjutsa någon i, vare sig barn eller vuxna.
Enligt lag är detta också förbjudet. Ändå inträffar tyvärr fortfarande sådana
olyckor, vanligen med mycket svåra personskador.
Gödselbrunnar är en dödsfälla
Gödsel- och urinbrunnar ska vara inhägnade. Staketet ska vara minst
1,2 meter högt även när marken är snötäckt. Kolla även de andra brunnarna
på gården. Är brunnslocken hela och säkrade, så att de ej kan flyttas på?
Unga förare på traktorer
För många barn är traktorn den mest spännande maskinen på gården.
Det blir en stark längtan att vid alltför unga år vilja köra själv. Det kan vara
lärorikt men innebär stora risker. Det är ingen slump att man måste vara 16 år
för att ta traktorkort.
Olyckor med fyrhjulingar
Flera allvarliga olyckor händer varje år med allt för unga förare på fyrhjulingar.
Den välter och barnen hamnar i kläm under maskinen. Låt ungdomarna gå
en kurs och ta förarbevis för terrängskoter så lär de sig rätt och säker teknik.

LRF arbetar för
ökad barnsäkerhet

Kontrollera gårdens barnsäkerhet med hjälp av denna checklista!
Traktorer och maskiner
1. Om barnen åker med i traktorn är de fastspända och sitter de säkert?

Ja

Nej

2. Om barnen är med vid bullrigt arbete har de då egna hörselskydd?

Ja

Nej

3. Är det omöjligt för barnen att starta traktorerna, är till exempel
startnycklarna alltid urtagna vid uppställning?

Ja

Nej

4. Finns det huvudströmbrytare på alla traktorer och tröskor?

Ja

Nej

5. Är maskiner och redskap uppställda på ett säkert sätt och används 		
säkerhetssprintar?

Ja

Nej

6. Är alla kraftöverföringsaxlar, remmar och andra rörliga delar på
maskinerna skyddade?

Ja

Nej

7. Har du uppsikt över barnen när du kör och arbetar med traktorer och
andra maskiner på gårdsplanen eller på andra ställen där barn vistas?
Finns speglar (eventuell kamera) på traktorer och maskiner så att du
ser området strax bakom fordonet?

Ja

Nej

8. Känner du till att det är förbjudet att skjutsa någon i traktorns eller 		
lastmaskinens skopa?

Ja

Nej

9. Om minderåriga (under 18 år) kör traktor på egen hand, har de då 		
rätt ålder och tillräckliga kunskaper för arbetet?

Ja

Nej

10. Om barnen kör fyrhjuling eller terrängskoter är de då äldre än 16 år?
		

Ja

Nej

Gårdsplan och byggnader
11. Är upplag av rundbalar, halmbalar, gödselsäckar, ved, virke eller grus
skyddade från rasrisk?

Ja

Nej

12. Är urin-, gödsel-, vatten- eller dikesbrunnar väl täckta eller inhägnade?

Ja

Nej

13. Är gårdsplanen fri från gammal taggtråd, trasigt glas eller annat vasst
och farligt skräp?

Ja

Nej

14. Har körbroar och andra ställen där fall från hög höjd kan befaras 		
inträffa försetts med räcken? Gäller även inomhus.			

Ja

Nej

15. Finns anordningar som hindrar barn från att klättra upp i silotorn, 		
torkar eller andra höga byggnader? Gäller även inomhus.

Ja

Nej

16. Är vassa och farliga handredskap till exempel liar, yxor och
borrmaskiner oåtkomliga för barnen?

Ja

Nej

17. Om gården ligger vid trafikerad väg, finns staket och grindar
som hindrar barnen från att rusa ut på vägen?
		

Ja

Nej

Ja

Nej

19. Är andra kemikalier som till exempel syror, diskmedel, rengörings-		
medel, lösningsmedel, oljor och färger oåtkomliga för barnen?

Ja

Nej

20. Är bränslecisterner och tankar låsta?		
		

Ja

Nej

Ja

Nej

22. Är eluttag och påslag skyddade eller placerade så att de ej är
åtkomliga för barnen?

Ja

Nej

23. Finns det jordfelsbrytare (30 mA) för alla byggnader?
		

Ja

Nej

Ja

Nej

25. När barnen rider har de då hjälm, skyddsväst och halkfria skor
eller stövlar med trampskydd?

Ja

Nej

26. Finns det skyddsräcken kring fodernedtagen?

Ja

Nej

27. Är djupare gödselrännor, utgödslingsmaskineri och kulvertar
skyddade eller täckta?

Ja

Nej

28. Är veterinärmediciner förvarade på ett säkert ställe så att inte
barnen kommer åt dem?

Ja

Nej

Kemikalier
18. Förvaras bekämpningsmedel i låst utrymme?

Elektricitet
21. Är lösa skarvsladdar och skarvdon hela samt spänningslösa
då de inte används?

Djur
24. Är barnen under uppsikt när de vistas i närheten av djuren?

Åtgärda det du svarat NEJ på!
Gör du regelbundet denna genomgång har du tagit ett stort steg mot en säkrare miljö
för barnen.

Tillsammans får vi landet att växa.

Tillsammans får vi landet att växa.
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