ALLVARLIGA OLYCKOR 2012
I jordbruk- och skogsbruksarbete.
DAT
8 maj

Ett urval sammanställt av LRF.
VAR
HÄNDELSE
Gotland

9 maj

Småland

14 maj

Norrtälje

22 maj

Ronneby

2012-10-31

Lantbrukare fick benet avslitet i gödselskruv.
En lantbrukare på Gotland skadades i lördags allvarligt i en
arbetsplatsolycka, uppger SR Gotland. Mannen fastnade i en
gödselskruv och fick benet avslitet. Trots detta lyckades han själv
larma ambulans och får nu vård för sina skador. Mannen, som har flera
anställda, säger att han själv orsakade olyckan genom att uppträda
tanklöst, uppger radiokanalen. I december 2001 inträffade en liknande
olycka då en lantbrukare dog efter att ha fått benet avslitet i
gödselskruven. Den gången gick Arbetsmiljöverket ut och manade
lantbrukare till stor försiktighet vid arbete med gödselskruvar. Bland
annat är det viktigt att nödstoppen är lätta att komma åt vid en
eventuell olycka samt att anläggningen är avstängd när den rengörs.
Det ska då vara omöjligt för någon annan än den som står för
rengöringen att starta maskinen igen
Skogsarbetare klämdes i rotvälta.
En man i 50-årsåldern skadades när han på torsdagsmorgonen arbetade
i skogen i Slätafly, söder om småländska Torsås. Mannen var ute med
en skogsmaskin och skulle röja en rotvälta när han fick vältan över
benet, rapporterar Barometern. Mannen fick hämtas med ambulans,
men det är oklart hur allvarligt skadad han är.
Fastklämd i fem dygn – överlevde
En 78-årig man låg fastklämd under en rotvälta i fem dagar. I lördags
hittades han och nu är mannen på bättringsvägen.
Det var i måndags som mannen gav sig ut med sin fyrhjuling för att ta
hand om en rotvälta i närheten av Bergshamra, söder om Norrtälje.
Trots idogt sökande hittades mannen inte förrän på
lördagsförmiddagen. Grannarna som hittade honom larmade
räddningstjänst och ambulans. Mannen var uttorkad och flögs till
Karolinska Universitetssjukhuset med skador som uppgavs vara
allvarliga. I lördags kväll beskrev sjukhusets presstjänst mannens
tillstånd som stabilt och att han är på bättringsvägen.
Överlevnadsexperten Harry Sepp tror att mannens ålder kan ha
bidragit till att han klarade sig fem dygn i skogen. Viktigast är dock att
vara mentalt stark, anser han. – Det fysiska är viktigt, men det allra
viktigaste är psyket. Livsviljan. Ger man upp så går det åt helsike
direkt, för att man inte parerar svårigheterna utan bara låter sig sköljas
med, säger Harry Sepp till TT.
Traktor körde över personbil
Den tunga traktorn klättrade upp över personbilens motorhuv och
välte. Två personer fick föras till sjukhus. Olyckan inträffade på
måndagskvällen i Rolstorp utanför Ronneby.
Tryckte in taket Traktorn, som drog ett djursläp, frontalkrockade av
okänd anledning med personbilen på den smala landsvägen. Det
frontlastarförsedda fordonet åkte upp över bilen, spräckte vindrutan
och tryckte in taket, rapporterar Blekinge Läns Tidning.
Därefter välte traktorn och hamnade i diket. Det tunga djursläpet med
tre stora biffdjur stod kvar på vägen. Föraren av den manglade
personbilen, en äldre man, och hans passagerare fördes till sjukhus
med lindriga skador. Traktorföraren klarade sig oskadd.
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En skadad när traktor välte
Traktor
En traktorförare ådrog sig på tisdagsförmiddagen allvarliga skador
sedan traktorn vält i Sireköpinge utanför skånska Svalöv. Polis och
räddningstjänst fick larmet vid 11.15 på förmiddagen. Traktor-föraren
var ensam i fordonet vid olyckstillfället. Personen skadades allvarligt
och fördes med ambulans till universitetssjukhuset i Lund, uppger
hd.se.
Man klämdes fast
Traktor
En ung traktorförare i Gärdslösa på Öland fick på
onsdagseftermiddagen föras till sjukhus sedan han klämts fast i
traktorn, uppger Barometern. Mannen, som var i 20-årsåldern,
klämdes enligt uppgift till tidningen fast när dragbommen till
ensilagevagnen slog emot traktorhytten.Traktorföraren fördes med
ambulans till länssjukhuset i Kalmar där hans skador bedömdes som
lindriga. Han fick dock stanna kvar för vård, skriver tidningen.
Man fastnade i slåtterkross
Slåtterkross
En 34-årig man fastnade på torsdagen med huvudet i en maskin på en
gård utanför Tösse. Det var under montering av en slåtterkross på en
traktor som mannen fastnade i upphängningen av slåtterkrossen. Med
hjälp av andra lyckades 34-åringen komma loss och när polisen kom
till platsen ska mannen ha varit vid medvetande. Han fördes i
ambulanshelikopter till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Det är
oklart hur allvarliga hans huvudskador är. Larmet inkom vid 12.15tiden på torsdagen. Händelsen rubriceras som arbetsplatsolycka.
Man klämdes mellan traktor och timmerkärra
Skog
På lördagsförmiddagen inträffade en olycka när en man lastade timmer
i en skog norr om Karlstad. Traktorn framför timmerkärran kom i
rullning medan mannen lastade och han klämdes då fast mellan traktor
och kärra, skriver Värmlands Folkblad på nätet. Han kunde själv larma
räddningstjänsten via sin mobiltelefon och dessa var snabbt på plats.
Mannen fördes med ambulans till Centralsjukhuset i Karlstad. Han
hade främst ådragit sig skador på benen, uppger nättidningen.
Het olja i ansiktet. En lantbrukare hade problem med att balken på
Maskin
rotorslåttermaskinen gick varm. Han skruvade ur oljepluggen på
balken och fick kokande olja i ansiktet. Han ligger på Akademiska
sjukhuset i Uppsala för svåra brännskador i ansiktet.
Traktorförare skadad. En yngre man körde vagnar med ensilage när
Traktor
plötsligt öglan på vagnen släppte från traktorn och kopplingen med
dragöglan på vagnen slog in i bakrutan på traktorn och in i förarhytten.
Föraren lyckades kasta sig ner på golvet för att undvika dragöglan men
han fick ändå skador med brutna revben m.m. Familjen har nu beställt
ett gårdsbesök av Säkert Bondförnuft för genomgång av riskerna.
Traktorförare allvarligt skadad. Vid vallskörden användes en
Traktor
frontburen slåtterkross. Vid frånkoppling av maskinen klämdes
traktorföraren och skadades allvarligt. Föraren vårdas på sjukhus för
svåra klämskador.
En traktorförare dömdes för vårdslöshet i trafik . I november 2010
Trafik
körde den dömda traktorföraren en traktor med släp på vägen mellan
Vallberga och Skottorp, skriver Hallandsposten. När han saktade ner
för att svänga av körde en personbil rakt in i släpet - som saknade
bakljus. Det blev en kraftig krock och det par i 80-årsåldern som satt i
bilen fick föras med ambulans till sjukhus. Framför allt kvinnan fick
sedan stanna länge på sjukhus. Hon skadade ögat i olyckan och har
sedan dess haft problem med synen. Både hon och hennes man har haft
problem med minnesrubbningar och yrsel. Enligt tidningen fick
traktorföraren villkorlig dom och böter.
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Svårt skadad vid fyrhjulingsolycka. En man skadades allvarligt vid
en olycka med en fyrhjuling cirka fyra mil öster om Gällivare strax
efter klockan 01.00 natten mot söndagen. Mannen har förts till
Gällivare sjukhus. Vad som orsakade olyckan är ännu inte känt.
Två till sjukhus efter lagårdsbrand. En kalv uppges ha brunnit inne
och två personer fick föras till sjukhus efter en lagårdsbrand i
Rudskoga i Värmland under onsdagsnatten. Larmet om branden kom
strax efter midnatt natten till onsdag. Lagården var helt övertänd när
räddningstjänsten kom till platsen och räddningspersonalen fokuserade
på att rädda en maskinhall och ett djurstall i närheten av lagården. –
Det lyckades vi med. Ett djur, en kalv, brann inne i ladugården.
Ägaren hade som tur var inte tagit in sina 55 mjölkkor för natten, men
det fanns ett antal ungdjur i byggnaden bredvid, säger räddningsledare
på plats, Åke Hildingsson till Nwt.se. Två person boende på gården
fick föras till sjukhus efter att ha andats in rök. Inget brott misstänks i
samband med branden.
Allvarligt skadad efter olycka med skördetröska
En lantbrukare ådrog sig livshotande skador när han fastnade i en
matarskruv på torsdagskvällen. Mannen utanför Säffle i Värmland
skulle åtgärda något på skördetröskan när han fastnade i en
matarskruv. Den 58-åriga mannen ådrog sig livshotande skador.
Olyckan rubriceras som en arbetsplatsolycka.
Totaldemolerad traktor. Det som hänt är att lantbrukaren skulle
frakta spannmål på allmän väg och åker under en viadukt med lastaren
uppfälld. lastaren fastnar i bron, lasset trycker på bakifrån hela hytten
är nerklämd!! (syns inte ens på bilden att det varit en hytt...) Föraren
klarar sig mirakulöst då han flyger ut innan lasset trycker ihop traktorn
med gafflarna fast i bron. Vad säger ni, diskussion pågår ska man köra
med lastaren nere och riskera allvarliga konsekvenser om olyckan är
framme, gäller ju även balspjut som man ibland möter nerfällda vilket
är rätt obehagligt om föraren får sol i ögonen, barn/andra mötande
trafikanter inte uppmärksammar faran. Eller ska man ha lastaren
uppfälld i högt läge och riskera att fastna i ev broar, kanske något
sämre sikt? Det är många spannmålstransporter på allmänna vägar just
nu, och broar byggs och förändras.
Djurtransportör allvarligt stångad. När en mjölkrastjur skulle lastas
på en djurtransport angreps djurtransportören av tjuren. Han blev
stångad och sedan kastad av tjuren över boxväggen in i en annan box.
Detta räddade troligen hans liv. Mannen fick inre skador i form av en
punkterad lunga och brutna revben. Djurtransportören har lång
erfarenhet av djurhantering ändå så blev han helt överraskad av tjurens
angrepp.
Man skadad av fyrhjuling. Jaktlaget skulle ställa ut jakttorn och min
man körde i sakta mak ut ett av två torn i stenig terräng. Dit gick det
bra. På tillbakavägen stjälpte fyrhjulingen till höger och hans högra
underarm kom i kläm mellan styret och en sten. Resultatet blev
frakturer på båda benen i underarmen, operation, sjukhusvistelse i tre
dagar, gips i två månader.
46 årig man svårt skadad i skördetröska. Lantbrukaren höll på med
skörden på söndagsförmiddagen vid sin gård sydost om Mellerud. Av
hittills okänd anledning fastnade han med foten i tröskan och foten
slets av. Ännu vet räddningstjänsten inte hur olyckan gått till. Man kan
förmoda att lantbrukaren hade bråttom med att bärga skörden nu när
det för en gångs skull vare uppehållsväder. Det har ju varit dåligt med
regnfria dagar på senare tid, säger Räddningstjänsten. Polisen
rubricerar händelsen som en arbetsplatsolycka.
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Föll i skylift Två unga män skadades på onsdagseftermiddagen när de
föll 17 meter i en skylift i Gottsätter norr om Örebro. En av dem är
mycket allvarligt skadad. De båda 18-åriga männen som är elever på
ett naturbruksgymnasium var uppe i skyliften och fotograferade när
skyliften gav vika. Av någon anledning gav skyliften vika och männen
föll handlöst mot marken, säger Lotta Lindblad vid Örebropolisen till
TT. Männen fördes till sjukhus. En av dem uppges vara mycket
allvarligt skadad och har enligt Akademiska sjukhuset i Uppsala
"multipla skador" och genomgår intensivvård. Den andra mannen ska
ha klarat fallet med lättare skador. Enligt TT har en förundersökning
om arbetsmiljöbrott inletts.
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Jönköping

Kollision med traktor En traktorförare blev allvarligt skadad i en
olycka med en lastbil på tisdagskvällen. Det var på länsväg 132 väster
om Aneby i Jönköpings län som olyckan inträffade. Lastbilsföraren
upptäckte inte traktorn i tid, och körde in i släpet bakifrån.
Traktorföraren slungades ur traktorn och blev svårt skadad, uppger
TT.
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