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Telefonnumre

Ejeren af husdyrbruget: 

Miljømyndighed: 76 16 16 16

Brandvæsen: 112

Falck: 112

Lægevagt: 

Dyrlæge: 

Foder: 

Elektriker: 

Smed: 

VVS: 

Elforsyning: 

Vandforsyning 

Maskinstation: 

Ventilation: 

Brandfarligt oplag på husdyrbruget

Ved brand der ikke kan slukkes ved egen hjælp

1. Tilkald brandvæsnet — RING 112 — oplys:

 adressen

 navn og telefon der ringes fra

 hvad der er sket

 antal evt. tilskadekomne

 omfanget af evt. undslupne dyr

2. Kontakt ejeren af husdyrbruget

3. Iværksæt rednings– og slukningsarbejde hvis det er muligt

og forsvarligt, herunder fjernelse af dyr, olie, trykflasker,

gødning og kemikalier. Luk døre og vinduer.

4. Modtag brandvæsenet og udlevér beredskabsplanen og

oplys:

 evt. tilskadekomne og dyr, der ikke er reddet i sikkerhed

 hvor det brænder

 brandens omfang

 hvor der er adgangsveje

Placering af slukningsmateriel er angivet på oversigtskortet.

Instruks ved kemikalie-, olie-, mælk– og gylleudslip

Ved større overløb af gylle, kemikalier, olie eller mælk :

1. RING 112—oplys:

 adressen

 navn og telefon nr. der ringes fra

 hvad og hvor meget der er løbet ud

 om der er risiko for forurening af vandløb, søer eller

drikkevandsboring

2. Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndigheden

3. Kontakt ejeren af husdyrbruget.

4. Forsøg opdæmning for at undgå, at gylle/olie/

kemikalier/mælk løber til drænbrønd/vandløb/boring, se

oversigtskortet. Opdæmning kan evt. foretages med

jord, halmballer og lign.

5. Modtag brandvæsen/miljømyndighed og udlevér bered-

skabsplanen samt oversigtskortet.

På ejendommen er der følgende materiel til rådighed til

at afhjælpe situationen:

På husdyrbruget er der følgende oplag (maksimale mængder) 

af brandfarligt materiale:

Olie:

liter dieselolietank

liter fyringsolietank

Kemikalier:

liter

Gasser:

liter trykflaske

Halmoplag:

ton / baller

Handelsgødning:

ton

Placeringen af oplag er angivet på oversigtskortet.

Brand– og evakueringsinstruks
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Dette dokument indeholder både information og formularfelter. For at læse informationen brug pil ned fra et formularfelt. 
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Stophaner og hovedafbrydere

Afbrydere til diverse pumper, anlæg, strøm og vand er vist 

på oversigtskortet.

Vand

Hovedhane er placeret ved: 

Stophaner er placeret ved: 

Gyllepumpe

Afbryder er placeret ved: 

Elektricitet

Hovedafbryder er placeret ved: 

Eltavle er placeret ved: 

Instruks ved strømsvigt

Øvrige forhold

Vurdér om dyr vil lide under træk fra varme eller evt. nødopluk

Tjek om nødoplukket er åben i alle stalde.

Begræns trækgener og varmeudvikling (overbrusning)

Kontroller, at der ikke sker forurening som følge af manglende 

strøm til pumper og lign.

Ved strømsvigt på ca. 2 timer ring til elforsyningen og forhør 

om varigheden af udfaldet. Iværksæt eventuel opstart af nød-

generator.

Øvrige forhold
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