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Nr. 2 2018  Melking på båsfjøs 
 

Videre arbeid overføres til handlingsplanen nr 
1 

Farekilder/identifiser
t risiko 

Sannsynlighet for skade Konsekvens av 
skade, Hva kan 
skje ? 

Risiko   Hva kan gjøres for å redusere konsekvensene?  Forebyggende tiltak  Risiko 
etter 
tiltak 

Opplæring    Generelt: Ansatte skal ha gjennomført sikkerhetsopplæring i handtering og 
melking av kuer.  

  

                                      
2.1 Spark 

                                         

Sannsynlig (3), hvis kua 

er redd, nervøs og 

urolig.  

                                    
Meget alvorlig 
(4) 

              

12  

Opptre rolig overfor dyra, ikke stress! Gi deg til kjenne for dyra og prat med 
de.  Unngå brå bevegelser og høye lyder. Unngå to urolige kuer ved siden av 
hverandre, bytt båsplass.  Forbered kviger på handtering  av juret før 
kalving.  Vær ekstra oppmerksom og bruk god tid på oppmelking av kviger. 
Bruk sparkebøyle eller bind opp hodet på spesielt urolige kuer. I ekstreme 
tilfeller kan utrangering være løsningen.  

6 

 

 

 

                                      
2. 2Tråkk  

 

Sannsynlig (3), hvis kua 

er redd, nervøs og 

urolig.  

                                      
Alvorlig (3) 

 
9 

 
Bruk vernesko. Opptre rolig overfor dyra, ikke stress! Gi deg til kjenne for 
dyra og prat med de.  Unngå brå bevegelser og høye lyder.  Forbered kviger  
på  handtering  av juret før kalving.   Vær ekstra oppmerksom og bruk god 
tid på oppmelking av kviger .  

6 

2. 3 Klemfare Sannsynlig (3), hvis kua 

er redd, nervøs og 

urolig.  

Alvorlig (3) 9  Opptre rolig overfor dyra, ikke stress! Gi deg til kjenne for dyra og prat med 
de. Unngå brå bevegelser og høye lyder.  Forbered kviger  på  handtering  av 
juret før kalving.  Vær ekstra oppmerksom og bruk god tid på oppmelking av 
kviger .  

6 

2. 4 Støy Kan være sannsynlig (3)  
ved høy støy fra 
vifte./kompressor 
meleanlegg  

Alvorlig (3) 9 Redusere støyen fra vifta. Bruk hørselvern.  6 

Støv Lite sannsynlig (1) under 
melking.  

Alvorlig (3)  3 Bruk støvmaske. 3 

2. 5 
Belastningsskader, 
armer, rygg og knær.  

Sannsynlig (3)over tid.  Alvorlig (3) 9 Bruk melkekrakk, melketralle, automatiske avtagere,kinnebane.(hvis 
tilgjengelig   Godt fottøy.  

6 
                

Kjemikalierpåvirkning Lite sannsynlig (1) Mindre alvorlig 
(2) 

2 Bruk hansker ved handtering av vaskemidler.  2 



 


