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Säker hantering av nötkreatur
Arbete med djur kräver god planering och fasta rutiner. Med rätt teknik, anpassad
inredning och utrustning, samt kunskap om djurs beteende blir arbetet säkrare.
Rätt inredning – ha alltid en reträttväg
För att du ska kunna hantera djuren på ett säkert sätt
ska inredning och utrustning dimensioneras och
underhållas. Tänk på att bygga in olika reträttvägar så
att du kan sätta dig i säkerhet om något händer.
Liggande rör gör att du snabbt kan klättra över och
sätta dig i säkerhet. Dörrar eller grindar ska säkras
mot ofrivillig öppning och avlyftning.
Fixera vid behandling
Vid behandling måste det finnas möjlighet att skilja
ifrån och fixera djuret på ett säkert sätt. Till detta
krävs utrustning som är rätt anpassad till behovet
och som inte skrämmer djuren. I en uppsamlingsfålla
bör det gå att krympa fållan efter hand när djuren
blir färre. Tänk på att det är viktigt med bra
belysning och hygien.

Lösdrift innebär risker
Bara det faktum att just djuren rör sig fritt är ett
riskmoment i sig. Se till att du snabbt kan komma
undan om ett djur plötsligt ilsknar till. Reträttvägen
eller något att klättra upp på kan då bli din räddning.
Måste man springa undan finns risk att man halkar i
de slippriga gångarna.
Varning för tjuren
Det finns all anledning att varna för
lösgående tjurar. Att använda tjur i
lösdriften som komplement till seminering i
mjölkproduktionen kan vara bekvämt, men är förenat
med livsfara. Flera allvarliga stångningsolyckor
inträffar varje år, några med dödlig utgång.

Tips till säker hantering av nötkreatur
Ø Finns reträttväg för att komma i säkerhet?
Ø Har boxarna klättringsbara rör?
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Ø Finns utrustning för att skilja ifrån och fixera djur
på ett säkert sätt?
Ø Kan djur lastas och lossas på ett säkert sätt?

Transport, lastning och lossning
Planera insatsen och räkna bara med en chans.
Arbeta lugnt, undvik att stressa. Tänk på att djuren
går mot ljuset. Ha därför ljusare i transporten än i
stallet. Utrustningen ska vara så stabil och hög att
djuren bara ser den väg de har framför sig. Krymp
utrymmet när djuren blir färre så de inte kan springa
tillbaka. Ha alltid en grind mellan dig och djuret och
en reträttväg. När landgången fälls upp eller ner ska
det göras från säker plats. Risken finns att man får
både landgången och djuren över sig.

VARNING!
Djuren styrs av instinkter, det finns inga snälla
nykalvade kor eller uppvaktande tjurar.

Ø Är inredning och utrustning rätt dimensionerad?
Ø Är dörr eller grind säkrad mot ofrivillig öppning?
Ø Finns rutiner för djur med avvikande beteende?
Ø Undviks avel på djur med dåligt lynne?
Ø Avhornas djuren?
Ø Har djurskötaren rätt kompetens?
Ø Undviks ensamarbete?
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