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Gårdejer Torben Hansen
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Telefonliste
Gårdejer Torben Hansen tlf.: 20 74 90 04
DAKA

(11583) (47328)

70225544

LINTRUP VOGNMANDSFORETNING

74847020

BRØRUP SLAGTERI

75381433

SPF

76964600

HATTING KS

70159909

DYRLÆGE

LAURA LUNDGAARD

21715276

DLG

70255101

SKIOLD

96605400

96605460

VESTJYLLANDS ANDEL
ELEKTRIKKER

AGERBÆK EL

75267166
ANDERS

40331919-75196200

TORBEN

20749004

75192086

JENS VERNER

50951507

75192078

MADS

42771209

Diana

29739740

JESPER BRUUN

24250880

FINN BRUUN

21200500

TINGHØJ SMEDE

75261015

VEMB DYRETRANSPORT

ERIK

40306987

VEJRUP ANDEL

75190054

AGERBÆK LÆGEHUS

75196211

Ved store uheld, ring altid 112.
Ved mindre uheld ring altid til miljømyndighederne.
Er du i tvivl, så ring 112.

Brand og evakueringsinstruks
Ved brand – RING 112 – og oplys:
Navn, adresse og tlf. nr. der ringes fra.
• Hvad der er sket, og at der er tale om en
gårdbrand
• Er der tilskadekomne – hvor mange!
• Er dyrene kommet ud – art og antal, der
evt. er fanget.

Flugtvej
Brandslukker

Overløb af gylle, Instruks
Ved større overløb af gylle eller ved
brud på gylletanken – RING 112 – og
oplys:

Dræn / Vandløb / boring

Navn, adresse og tlf. nr. der ringes fra.
• Hvad der er sket og hvor meget
der er løbet ud!
• Om der er risiko for forurening
af vandløb og/eller
drikkevandsboring.

Boring

Oliespild, Instruks
Ved større overløb af olie – RING 112 – og
oplys:
Navn, adresse og tlf. nr. der ringes fra.
• Hvad der er sket og hvor meget der
er løbet ud!
• Om der er risiko for forurening af
vandløb og/eller drikkevandsboring.

Olietanke
Savsmuld / halm / kattegrus

Stophaner/Hovedafbrydere
Stophane, vand
Hovedafbryder el

Hovedafbryder el
el
Hovedafbryder

Boring

Stophane
vand

Strømsvigt Instruks
Vurder om dyr vil lide under træk fra nødopluk eller varme.
Tjek alle stalde og se, om nødoplukket er åben.
Begræns trækgener og varmeudvikling (overbrusning).
Kontroller, at der ikke sker forurening som følge af manglende strøm til pumper ol.
Ved strømsvigt på over ca. to timer, ring til Sydenergi energiselskab og forhør om varigheden af udfaldet.
Kontaktes på tlf.: 70115010.
Iværksæt opstart af nødgenerator hvis muligt.

Transport af bekæmpelsesmidler
Sørg for sikker transport af kemikalier til ejendommen og mellem ejendom og marker.
Bekæmpelsesmidler skal under transport være sikret mod stød og uheld. En lukket tæt plastkasse (eks. en
køleboks) er velegnet.
Medbring en spand/sæk med fint savsmuld til opsugning af spildt middel samt en skovl og f.eks.
plasticposer/plastspand til en hurtig indsats. Uanset koncentrationen kan et spild på mindre end ca. 2 liter
med en hurtigt indsats fjernes fra jorden.
Medbring altid en mobiltelefon således at det er muligt hurtigt at tilkalde hjælp ved uheld.
Hvor der arbejdes med bekæmpelsesmidler, skal der være førstehjælpeudstyr og øjenskyllemiddel til
rådighed.
Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler skal overalt opbevares forsvarligt under lås. Øvrige
bekæmpelsesmidler skal opbevares forsvarligt. For alle midler gælder, at de opbevares utilgængeligt for
børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer m.v.
Derudover gælder følgende:
− Kemikalierummet skal være godt ventileret, tørt og frostfrit med god belysning.
− Der skal findes et sugende materiale f.eks. savsmuld til opsamling af spild.
− Døre skal være forsynet med en støbt kant, der kan tilbageholde eventuelt spild.
− Gulve skal være tætte og uden afløb.

