
Hvem, hvornår og hvordan?

Temadagen her er for dig, der arbejder med tilknytning til landbruget  
og i nærheden af gylle.

Du kan være ejer, driftsleder, ansat, vikar, løsarbejder, familie, konsulent eller har 
anden interesse i at vide mere om forebyggelse af ulykker på grund af gyllegas. 

Tidspunktet vil være 9.00 - 14.30. Timer, der kan vise sig afgørende  
og GODT givet ud for at arbejde sikkert med gylle.

OBS for arbejdsmiljørepræsentanter
Denne temadag gælder som lovpligtig supplerende uddannelse og der udstedes 
naturligvis kursusbevis.

DATO: 29/10
TILMELDING OG BETALING: 
Sønderjysk LandboForening: 73 20 26 00, slf@slf.dk
STED: Billundvej 3, 6500 Vojens
PRIS: 1.195.-

FOR YDERLIGERE OPLYSNING OM INDHOLD PÅ 
TEMADAG KONTAKT:
Helle Birk Domino
SEGES
hbd@seges.dk
mobil 2133 7730



Temadag for dig, der vil håndtere gylle  
forsvarligt og effektivt. 

Hvem ta’r du gas på?

Gyllegas er en dræber  
– det ved vi jo godt!

Men hvordan står det til hos jer med: 
• Forebyggelsen af ulykker?
• Beredskabet, hvis det alligevel går galt?
•  Og kan det daglige dosis gyllegas mindskes  

ved enkle forbedringer i stalden?

    



Der er god gas 
 – og så er der gyllegas…
FÅ STYR PÅ FOREBYGGELSEN AF ULYKKER
– LANDBOUNGDOM OG SEGES HJÆLPER DIG IGENNEM

• Kend din risiko – hvornår skal du særligt passe på?
• Planlæg, så ingen kommer uforvarende i fare
• Værktøjer til instruktion

STALDENS INDRETNING 
– BYGGERI OG TEKNIK HJÆLPER DIG IGENNEM

• Kan ventilationen optimeres?
•  Løber gassen tilbage fra fortanken, når I pumper ud – og hvor meget  

påvirker det gaskoncentrationen i stalden?
•  Nemme måder at huske vedligehold af gylleanlægget

DEMONSTRATION
– DRÄGER HJÆLPER DIG IGENNEM

•  Gasdetektor og personlige værnemidler  
•  Værnemidler man kan trives med at have på
•  Du får lov til at afprøve detektor og værnemidler

BEREDSKAB
– FALCK HJÆLPER DIG IGENNEM

•  Er I klar hvis ulykken sker?

HOLDNINGEN TIL SIKKERHED – HVORDAN FÅR VI ALLE MED? 
Forebyggelsen virker kun, når alle har respekt for risikoen
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9.00 Velkomst

9.15  Introduktion til gyllegas og farlighed 
v/ LandboUngdom og SEGES 

9.45  Gyllegas slog mig omkuld og i koma 
 Martin Schnoor har haft en ulykke helt tæt på livet – hændelsen kom totalt   
                    bag på ham

10.00  Kaffepause

10.15   Løs udfordringen ved kilden, brug af gasdetektor – hvad skal der til? 
v/ Byggeri og Teknik 

11.15   Demonstration af værnemidler 
v/ Dräger

12.15  Frokost

13.00   Sådan højner vi sikkerheden hjemme hos os selv 
–  Værktøjer introduceres

 –  Handlingsplan udfærdiges

13.45  Beredskab – hvad gør vi hvis uheldet er ude? 
 v/ Falck

14.15 Handlingsplan færdiggøres, forslag til opfølgning og evaluering.  
 Kursusbevis uddeles.

14.30 Temadagen slutter


