
Registrering av avvik – nesten ulykker 

 

Alle ansatte avløsere hos Landbruk Nordvest skal enten ha fått den lille svarte HMS – 

håndboka, eller fått lese den inne på Proresult. Har du ikke lest den, så anbefaler vi deg å 

gjøre det, veldig mye nyttig informasjon vedrørende HMS på gårdsbruk. 

På den siste siden står dette om MELDING OM FARLIGE FORHOLD: 

"Du bør si fra om du oppdager risiko for ulykker eller du opplever en nestenulykke. 

Selv om det gikk bra denne gangen bør du bidra til å hindre at det skjer igjen. 

Vi har laget et enkelt skjema som kan brukes til meldingen (se nederst). Dette er ikke 

overvåkning, men et middel til å gjøre hverdagen tryggere for deg og de som du omgås i 

arbeidet ditt. Det gikk bra denne gangen, men du er kanskje ikke like heldig neste gang!" 

Om du bruker Proresult er det mulighet for å registrere avvik der, og kun vi på adm. ser 

dette når det er lagt inn. 

 

 

Alle bønder skal ha et system for registrering av avvik på gården sin. En nestenulykke skal 

noteres der og bonden ta tak i årsaken til hendelsen. I tillegg har vi et arbeidsgiveransvar og 

plikt til å registrere avvik på gårdsbruk hvor vi har arbeidstakere. Kontakt oss per telefon:  

46 42 44 00, eller evt. ta kontakt med ditt verneombud (Maarten van Baaren – Romsdal,  

Ella B. Ekren - Nordmøre, Vebjørn Hansen Berg - Sunnmøre). 

 

Beskriv hva du har opplevd som farlig, når og hvor det skjedde, og hva som kan være 

årsaken. Kom også gjerne med forslag til hva som kan gjøres. Du kan snakke med bonden om 

dette selv, og høre hva han/hun tenker. Vi kan også ta dette videre for deg. 

Husk at gårdsbruk er blant de farligste arbeidsplassene vi har, så alt som kan gjøres for å 

redusere risikoen for at det skjer en ulykke, bør tas tak i. Det er også til det bedre for bonden 

selv, ikke bare avløseren. 

Når skaden først har skjedd og du blir sykmeldt, må vi få vite om dette så snart som mulig. 

Vi sender skademelding til NAV og til Norske Landbrukstjenester som tar det videre til 

forsikringsselskap. Og vi følger opp hvordan det går med deg. 



 


