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Telefonliste

Brandvæsen 112
Ambulance 112
Miljømyndighed 112

Lægevagt         70 15 07 00
Akuttelefonen                    70 15 07 08

Falck                                    70 10 20 30

Anders                                 20 32 02 92
Randi                                   40 83 03 67
Casper                                 61 51 75 23

Dyrlæge: Ø-Vet                  55 50 08 85

Foderanlæg: Skjold           99 89 88 87

El:      
SEAS NVE                70 29 29 29

Brand – instruks

Ring 112 og oplys:
 Navn, adresse og det tlf., du 

ringer fra
 Hvad der er sket, og at det er en 

gårdbrand 
 Er der tilskadekomne – hvor 

mange?
 Er dyrene kommet ud? – art og 

antal, der er fanget.
Ring til Anders 20 32 02 92 

Start rednings- og slukningsarbejde, 
hvis det er forsvarligt:
 Evakuer dyr.
 fjern trykflasker, olie, kemikalier 

og gødning.

Hvis det ikke er muligt at slukke 
branden, så luk døre og vinduer.

Tag imod brandvæsenet og vis dem 
kortene. 
Oplys om:
- Adgangsveje.
- Hvor det brænder og omfang
- Tilskadekomne og dyr, der ikke er i 
sikkerhed.

Gylle – overløb

Ring 112 ved større overløb af gylle 
eller ved brud på gylletank og oplys:
- Navn, adr. og det tlf.nr., du ringer fra
- Hvad der er sket og hvor meget, der 
er løbet ud 
- Er der risiko for forurening af vandløb 
eller vandboring?

Ved mindre spild ring kun til 
miljømyndighederne.
Ring til Anders 20 32 02 92

Forsøg opdæmning for at undgå at 
gyllen løber ned i vandløb eller afløb.

Opdæmningen kan ske med jord 
og/eller halm.

Er gyllen løbet til dræn, så laves 
opdæmning af vandløbet med jord 
og/eller halm.

Modtag miljømyndighed evt. 
brandvæsen og orienter om sted, 
omfang m.v.

Kemikalie og oliespild 

Ring 112 ved større overløb af 
kemikalier og olie og oplys:
- Navn, adresse og det tlf.nr., du ringer 
fra.
- Hvad der er sket, og hvor meget der er 
løbet ud.
- Er der risiko for forurening af vandløb 
eller vandboring?

Ved mindre spild ring kun til 
miljømyndighederne.
Ring til Anders 20 32 02 92

Forsøg opdæmning for at undgå at 
kemikalier/olie løber ned i vandløb eller 
afløb.

Opdæmningen kan ske med jord 
og/eller halm.

Er kemikalier/olie løbet til dræn, så 
laves opdæmning af vandløbet med 
jord og/eller halm.

Modtag miljømyndighed evt. 
brandvæsen og orienter om sted, 
omfang m.v.
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Personskade

Ring 112 ved alvorlig skade og oplys:
- Navn, adresse og det tlf.nr., du 
ringer fra
- Hvad er der sket og hvordan er 
personens tilstand?
- Adgangsveje.

Yd førstehjælp, hvis det er muligt.

Førstehjælpsudstyr er placeret i 
stuehuset og i  – se kortet.

Kontakt lægevagten ved lettere 
skade.

Ring til Anders 20 32 02 92

Stophaner og 
hovedafbrydere

Elektricitet:
Hovedafbryder er i laden ved 
olietanken – se kortet

Vand:
Hovedhanen er i brønd ved havelågen 
til stuehuset – se kortet.

Ring til Anders 20 32 02 92

Strømsvigt

Vurdér om nogle dyr vil lide pga. varme

Kontroller at der ikke sker forurening 
som følge af manglende strøm til 
pumper og lign.

Ved strømsvigt på over 2 timer, ring til 
el leverandøren og hør om varigheden 
af udfaldet

Transport af 
bekæmpelsesmidler

Kemikalier opbevares i lukket rum.

Under transport er 
bekæmpelsesmidlerne beskyttet mod 
stød m.v. i en lukket kasse. 

Der kan medbringes en pakke 
savsmuld/kattegrus, plastpose og skovl 
til evt. opsugning af spild.

Medbring altid mobil tlf. til opkald ved 
uheld.

Der er førstehjælpsudstyr og 
øjenskyllemiddel til rådighed, hvor der 
arbejdes med midlerne.


