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Risikovurdering

1. Arbeidsmiljø

Løpenr. Arbeidsoppgave Risikobeskrivelse Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå Vurdering

1 Fjørfe -støv Fjørfe- støv: fare for 
kols/lungeskade

3 3 9 Stor fare for at dette 
skjer.

2 Fjørfe- Dårlig 
belysning

Fjørfe- dårlig 
belysning: Sliten i 
hodet.

1 1 1

3 Fjørfe- Vasking/
desinfisering

Fjørfe- Vasking/
desinfisering kylling 
fjøs. Stor fare for fint 
støv som kan gi 
støvplager

2 3 6 Støvplager: Stor fare 
for fint støv av strø, 
for-rester, gjødsel, 
bakterier/
mikroorganismer

4 Fjørfe - plassering av 
container

Fjørfe - plassering av 
container - klemskade

1 2 2

5 Fjørfe- heising av 
utstyr (for og 
vannrekker)

Fjørfe- heising av 
utstyr: Fare for at for 
og vannrekker kan 
falle ned.

1 2 2

6 Fjørfe- gassing Fjørfe- gassing: Fare 
for gassforgiftning

1 3 3

2. Fysiske belastninger

Løpenr. Arbeidsoppgave Risikobeskrivelse Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå Vurdering

1 Fjørfe- Vasking/
desinfisering

Fjørfe- Vasking/
desinfisering: fare for 
muskel og 
skjelettplager ved feil 
og overbelastning

2 2 4

2 Fjørfe- Ergonomi/
plukking

Fjørfe- Ergonomi/
plukking: Fare for 
muskel og 
skjelettplager

3 2 6

3 Fjørfe- egg/ergonomi Fjørfe- egg/ergonomi: 
fare fro muskel- og 
skjelettplager

2 2 4

3. Kjemikalier

Løpenr. Arbeidsoppgave Risikobeskrivelse Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå Vurdering

1 Fjørfe- vasking/
desinfisering

Fjørfe- vasking/
desinfisering:  Øyne 
utsatt for sprut. Huden 

2 3 6 Øyne utsatt for sprut. 
Huden kan lett ta opp 
kjemikalier.
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3. Kjemikalier

Løpenr. Arbeidsoppgave Risikobeskrivelse Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå Vurdering

kan lett ta opp 
kjemikalier.
Luftfuktighetens 
innhold er ikke bra for 
lungene

Luftfuktighetens 
innhold er ikke bra for 
lungene
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Risikobilde
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Handlingsplan

1. Arbeidsmiljø

Løpenr. Risikobeskrivelse Mål Tiltak Ansvarlig Tidsfrist

1 Fjørfe- støv: fare for 
kols/lungeskade

Redusere støvplager Anbefale plukkerne: 
Bruke godkjent og 
egnet støvmaske, 
( min P2, helst P3) 
God ventilasjon. 
God vasking og 
renhold. Mørkt/
blending. jevnlig 
helseundersøkelse.

M-B.E 29.11.2018

1 Fjørfe- støv: fare for 
kols/lungeskade

Redusere støvplager Vi informerer den 
ansatte om risiko og 
tiltak  ved å sende ut 
infoskriv, 
risikoanalyser og 
HMs-bok.

M-B.E 31.12.2018

1 Fjørfe- støv: fare for 
kols/lungeskade

Redusere støvplager Kurs og fellesmøter 
med aktuelle tema 
for 
arbeidsoppgaven.

M-B.E 31.12.2019

2 Fjørfe- dårlig 
belysning: Sliten i 
hodet.

Bevissthet og 
opplæring

M-B.E 29.11.2018

2 Fjørfe- dårlig 
belysning: Sliten i 
hodet.

Vi informerer den 
ansatte om risiko og 
tiltak  ved å sende ut 
infoskriv, 
risikoanalyser og 
HMs-bok.

M-B.E 31.12.2018

2 Fjørfe- dårlig 
belysning: Sliten i 
hodet.

Kurs og fellesmøter 
med aktuelle tema 
for 
arbeidsoppgaven

M-B.E 31.12.2019

3 Fjørfe- Vasking/
desinfisering kylling 
fjøs. Stor fare for fint 
støv som kan gi 
støvplager

Redusere støvplager. Vi anbefaler den 
ansatte å bruke riktig 
støvmaske, helst P3, 
samt bruke 
hørselvern.

M-B.E 29.11.2018

3 Fjørfe- Vasking/
desinfisering kylling 
fjøs. Stor fare for fint 
støv som kan gi 
støvplager

Redusere støvplager. Vi informerer den 
ansatte om risiko og 
tiltak og hva de selv 
kan gjøre for å 
redusere risikoen  
ved å sende ut 
infoskriv, 
risikoanalyser og 
HMs-bok.

M-B.E 31.12.2018
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1. Arbeidsmiljø

Løpenr. Risikobeskrivelse Mål Tiltak Ansvarlig Tidsfrist

3 Fjørfe- Vasking/
desinfisering kylling 
fjøs. Stor fare for fint 
støv som kan gi 
støvplager

Redusere støvplager. Kurs og fellesmøter 
med aktuelle tema 
for 
arbeidsoppgaven

M-B.E 31.12.2019

4 Fjørfe - plassering av 
container - 
klemskade

Redusere faren for 
klemskader

Vi anbefaler: 
Bevissthet og god 
opplæring

M-B.E 29.11.2018

4 Fjørfe - plassering av 
container - 
klemskade

Redusere faren for 
klemskader

Vi informerer den 
ansatte om risiko og 
tiltak og hva de selv 
kan gjøre for å 
redusere risikoen  
ved å sende ut 
infoskriv, 
risikoanalyser og 
HMs-bok.

M-B.E 31.12.2018

4 Fjørfe - plassering av 
container - 
klemskade

Redusere faren for 
klemskader

Informasjon ved 
fellesmøter og kurs 
med aktuelt tema for 
arbeidsoppgaven.

M-B.E 31.12.2019

5 Fjørfe- heising av 
utstyr: Fare for at for 
og vannrekker kan 
falle ned.

Unngå skade Vi anbefaler å 
kontrollere utstyret 
og bruke hjelm.

M-B.E 29.11.2018

5 Fjørfe- heising av 
utstyr: Fare for at for 
og vannrekker kan 
falle ned.

Unngå skade Vi informerer den 
ansatte om risiko og 
tiltak og hva de selv 
kan gjøre for å 
redusere risikoen  
ved å sende ut 
infoskriv, 
risikoanalyser og 
HMs-bok.

M-B.E 31.12.2018

5 Fjørfe- heising av 
utstyr: Fare for at for 
og vannrekker kan 
falle ned.

Unngå skade Informasjon ved 
fellesmøter og kurs 
med aktuelt tema for 
arbeidsoppgaven.

M-B.E 31.12.2019

6 Fjørfe- gassing: Fare 
for gassforgiftning

Unngå 
gassforgiftning

Her må det brukes 
egnet maske. Sørge 
for god ventilasjon. 
Lese instruksen og 
datablad nøye.

M-B.E 29.11.2018

6 Fjørfe- gassing: Fare 
for gassforgiftning

Unngå 
gassforgiftning

Vi informerer den 
ansatte om risiko og 
tiltak og hva de selv 
kan gjøre for å 
redusere risikoen  
ved å sende ut 
infoskriv, 
risikoanalyser og 
HMs-bok.

M-B.E 31.12.2018
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1. Arbeidsmiljø

Løpenr. Risikobeskrivelse Mål Tiltak Ansvarlig Tidsfrist

6 Fjørfe- gassing: Fare 
for gassforgiftning

Unngå 
gassforgiftning

Informasjon ved 
fellesmøter og kurs 
med aktuelt tema for 
arbeidsoppgaven

M-B.E 31.12.2019

2. Fysiske belastninger

Løpenr. Risikobeskrivelse Mål Tiltak Ansvarlig Tidsfrist

1 Fjørfe- Vasking/
desinfisering: fare 
for muskel og 
skjelettplager ved 
feil og 
overbelastning

Redusere fare for 
ledd og 
muskelplager

Vi anbefaler å ha 
god arbeidsstilling/
teknikk og ta små 
pauser.

29.11.2018

1 Fjørfe- Vasking/
desinfisering: fare 
for muskel og 
skjelettplager ved 
feil og 
overbelastning

Redusere fare for 
ledd og 
muskelplager

Vi informerer den 
ansatte om risiko og 
tiltak ved utsending 
av infoskriv, 
risikoanalyser og 
HMS bok

M-B.E 31.12.2018

1 Fjørfe- Vasking/
desinfisering: fare 
for muskel og 
skjelettplager ved 
feil og 
overbelastning

Redusere fare for 
ledd og 
muskelplager

Informasjon ved kurs 
og fellesmøter med 
aktuelle tema for 
arbeidsoppgaven.

M-B.E 31.12.2019

2 Fjørfe- Ergonomi/
plukking: Fare for 
muskel og 
skjelettplager

Redusere ledd- og 
muskelplager

Vi anbefaler: God 
arbeidsteknikk. 
Pauser med mat og 
drikke. Fysisk 
trening. Oppfølging 
av helsearbeider.

M-B.E 29.11.2018

2 Fjørfe- Ergonomi/
plukking: Fare for 
muskel og 
skjelettplager

Redusere ledd- og 
muskelplager

Vi informerer den 
ansatte om risiko og 
tiltak og hva de selv 
kan gjøre for å 
redusere risikoen  
ved å sende ut 
infoskriv, 
risikoanalyser og 
HMs-bok.

M-B.E 31.12.2018

2 Fjørfe- Ergonomi/
plukking: Fare for 
muskel og 
skjelettplager

Redusere ledd- og 
muskelplager

Informasjon ved 
fellesmøter og kurs 
med aktuelle tema 
for 
arbeidsoppgaven.

M-B.E 31.12.2019

3 Fjørfe- egg/
ergonomi: fare fro 
muskel- og 
skjelettplager

Redusere ledd- og 
muskelplager

Vi anbefaler: God 
arbeidsteknikk.  Ta 
pauser . Fysisk 
trening. 

M-B.E 29.11.2018
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2. Fysiske belastninger

Løpenr. Risikobeskrivelse Mål Tiltak Ansvarlig Tidsfrist

3 Fjørfe- egg/
ergonomi: fare fro 
muskel- og 
skjelettplager

Redusere ledd- og 
muskelplager

Vi informerer den 
ansatte om risiko og 
tiltak og hva de selv 
kan gjøre for å 
redusere risikoen  
ved å sende ut 
infoskriv, 
risikoanalyser og 
HMs-bok.

M-B.E 31.12.2018

3 Fjørfe- egg/
ergonomi: fare fro 
muskel- og 
skjelettplager

Redusere ledd- og 
muskelplager

Informasjon ved 
fellesmøter og kurs 
med aktuelle tema 
for 
arbeidsoppgaven.

M-B.E 31.12.2019

3. Kjemikalier

Løpenr. Risikobeskrivelse Mål Tiltak Ansvarlig Tidsfrist

1 Fjørfe- vasking/
desinfisering:  Øyne 
utsatt for sprut. 
Huden kan lett ta 
opp kjemikalier.
Luftfuktighetens 
innhold er ikke bra 
for lungene

Unngå skade pga 
kjemikalier

Vi anbefaler: Bruk av 
ventilasjonsassistert 
åndedrettsvern eller 
tettsittende 
halvmaske med 
briller eller 
ansiktsskjerm. 
Maskene må ha 
både P3, 
partikkelfilter og 
gassfilter. Disse må 
vedlikeholdes. Bruk 
vernehansker og 
heldekkende klær.

M-B.E 29.11.2018

1 Fjørfe- vasking/
desinfisering:  Øyne 
utsatt for sprut. 
Huden kan lett ta 
opp kjemikalier.
Luftfuktighetens 
innhold er ikke bra 
for lungene

Unngå skade pga 
kjemikalier

Vi informerer den 
ansatte om risiko og 
tiltak og hva de selv 
kan gjøre for å 
redusere risikoen  
ved å sende ut 
infoskriv, 
risikoanalyser og 
HMs-bok.

M-B.E 31.12.2018

1 Fjørfe- vasking/
desinfisering:  Øyne 
utsatt for sprut. 
Huden kan lett ta 
opp kjemikalier.
Luftfuktighetens 
innhold er ikke bra 
for lungene

Unngå skade pga 
kjemikalier

Informasjon ved 
fellesmøter og kurs 
med aktuelle tema 
for 
arbeidsoppgaven.

M-B.E 31.12.2019
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