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I företagsverksamhet är det viktigt att kunna förutse och hantera 
risker i olika situationer. Ett finländskt jordbruk är oftast förutom 
ett företag, också en arbetsplats och ett hem. 

För lantbruksföretagaren är det därför viktigt att skapa beredskap att 
möta olika hot som riktar sig mot de egna familjemedlemmarna, de 
anställda och samarbetspartners, byggnader, boskap, odlingar och skog. 

Hot mot gårdens verksamhet är bl.a. exceptionella väderförhållanden, 
störningar i energi- och vattenförsörjning, avbrott i datatrafiken, stor-
olyckor, brand, skadegörelse, skadedjur samt växt- och djursjukdomar. 

För att trygga verksamheten på din gård är det viktigt att identifiera 
riskerna och förbereda sig för dem. Fundera över om det finns några 
särskilda risker på din gård. Du kan ofta förebygga vardagssäkerheten 
med enkla medel. Kom också ihåg att kontrollera ditt försäkringsskydd 
med tanke på olyckor av olika slag. 

När olyckan väl är framme är det för sent att öva, utan då måste man 
handla rätt. De första minuterna avgör t.ex. om man överlever en brand. 
Du kan förbättra dina egna förutsättningar att göra korrekta skydds-
insatser bl.a. genom att delta i beredskapsutbildning för lantbruksföre-
tagare och första hjälpen -kurser. 

Följande anvisningar kan minska de skador som störningar av olika slag 
orsakar och påskyndar återhämtningen från situationen.  

Gårdens 
beredskapsplanering
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Svara på följande allmänna frågor om din egen beredskap:

•	 Hurdana allvarliga störningar är sannolika på orten och på din egen gård?
•	 Hur	bör	du	förbereda	dig	för	olika	hotfulla	situationer	på	gården?
•	 Hur	ser	en	bra	brandbekämpnings-	och	räddningsplan	ut	för	gården?	
•	 Hur	blir	du	varnad	för	eller	får	information	om	en	hotfull	situation,	t.ex.		
 om en annalkande storm?

Använd olika tryckta anvisningar och information som finns på internet. 
Broschyrer och annat material har producerats av t.ex. Räddningsbran-
schens Centralorganisation i Finland (www.SPEK.fi), inrikesministeriet 
(www.pelastustoimi.fi), regionala räddningsverk och försäkringsbolag.  

I broschyren Pahasti poikki finns anvisningar hur du kan förbereda dig 
på ett långvarigt elavbrott och hur du klarar dig under ett elavbrott: 
www.huoltovarmuus.fi.

Lär dig de befintliga larmsystemen:

•	 De	allmänna	nationella	och	regionala	larmsystemen	såsom	radio,	tv	och		
 text-tv, internet och sirenlarm.  
•	 Om	telefoner	inte	fungerar,	lyssna	på	räddningsmeddelanden	i	radio.		
 Kom ihåg att ha en fungerande batteridriven radio. 

Upprätthåll en telefonlista med larmnummer:  

•	 Allmänt	nödnummer	112
Den som ringer ett nödsamtal bör kunna ange det ställe där det behövs 
hjälp. Ange gatuadress och kommun. De är de viktigaste platsuppgifterna 
för att hjälpen snabbare ska hitta fram.

Spara viktiga telefonnummer, såsom försäkringsbolag och veterinär i 
mobilen, där du snabbt kan ta fram numren vid behov. 

Vid strömavbrott kan man inte söka efter telefonnummer på internet. 
Spara också t.ex. elbolagets nummer för felanmälan samt vvs-reparatörens 
nummer i mobilen.  

Skapa beredskap 
INNAN EN ALLVARLIG 
STÖRNINGSSITUATION
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Gör en kartritning över gården och placera där

•	 byggnader	och	konstruktioner
•	 vägar	och	passager
•	 stängslen	och	grindar	
•	 förråd	för	farliga	ämnen	
•	 huvudströmbrytare	för	gårdens	elnät	(avregleringspunkt	för	elspänning)
•	 larmströmbrytare	för	ventilation
•	 första	hjälpen-skåp	och	primärsläckningsutrustning		
•	 uttagsplatser	för	släckningsvatten	kring	byggnaderna	(brandposter,		
 naturliga vattenkällor)
•	 boskapsskydd	/	boskapens	placering.

Gör ritningen så tydlig att den är till hjälp också för räddningspersonal. 
Definiera de högsta punkterna på din gård eller i närheten av den, 
ifall du måste flytta dina tillhörigheter till exempel på grund av över-
svämningsrisk.  

Fyll på första hjälpen -skåpet och kontrollera att släckningsutrustningen 
är i skick. Kom även ihåg jodtabletterna!

Öva evakuering av djur och alternativa utrymningsvägar. 

Provkör generatorn regelbundet.  

Gör förteckning på de viktigaste kontaktuppgifterna 
för ditt jordbruk, såsom

•	 transport	av	bränsle,	djur,	mjölk,	foder	mm.	Anteckna	kontaktupp-	 	
 gifterna på baksidan av denna guide och förvara uppgifterna så att 
 de är lätt tillgängliga.

Kontakta representanten för ditt försäkringsbolag: 

•	 Kontrollera	försäkringarnas	täckning	med	tanke	på	olika	risker.	
•	 Ta	behövliga	tilläggstäckningar	i	händelse	av	omfattande	olycks-
 situationer (till exempel översvämning, skador på grund av hagel)
•	 Säkerhetsplaner	som	är	up-to-date	kan	berättiga	till	lägre	försäkrings-	
 premier. 
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Var steget 
före!

Denna broschyr är tryckt på LumiArt Silk 170 gr -papper. 
Papperet är tillverkat på Stora Ensos fabriker i Uleåborg och 
vid framställningen har använts virke från PEFC-certifierade skogar.PEFC/02-31-120

Informera och utbilda gårdens anställda 
och familjemedlemmar:

•	 Håll	dem	informerade	om	gårdens	beredskapsplan;	gå	igenom		 	
 planen regelbundet med dem.  
•	 Informera	om	skydds-	eller	evakueringsplatser.		
•	 Skapa	nödvändigt	kontaktnät	med	kontaktinformation	och	ge	den		 	
 också till alla anställda.  

Införskaffa ett hemförråd för alla eventualiteter:  

•	 Med	ett	hemförråd	avses	att	man	köper	extra	mat	och	andra	
 varor till hemmet. 
•	 Det	är	bra	att	ha	vanliga	och	hållbara	livsmedel	samt	vatten	
 reserverat för ett par dagar. 
•	 Införskaffa	nödvändiga	varor	för	en	veckas	behov	såsom		 	 	
 mediciner, radio och batterier, ficklampor och ljus. 

Du kan testa hur bra ditt hem är berett att möta olika 
störningssituationer med KotivaraX -spelet 
www.huoltovarmuus.fi/kotivarax

Ta reda på var du kan få psykisk krishjälp:

•	 I	en	krissituation	prövas	förutom	verksamheten	också		 	 	
 företagaren och dennes ork. Genom att söka hjälp av någon   
 utomstående klarar man sig ofta snabbare genom krisen.
•	 Du	kan	hitta	lämplig	hjälp	för	olika	situationer	till	exempel		 	 	
 via landsbygdens stödpersonsnätverk (www.tukihenkilo.fi)   
 eller via stödnätet (www.tukinet.fi).  

 



mtk.fi nesa.fi

KONTAKTINSTANS Telefon www-sidor 

Allmänt nödnummer 112 www.112.fi

Giftinformationscentralen 09 471 977 www.myrkytystietokeskus.fi 

Elbolag 

Bränsleleverantör   

Vattenandelslag /-anläggning  

Spannmålstransport  

Maskinservice  

Försäkringsbolag  

Stödpersonsnätverket för landsbygden   www.tukihenkilo.fi

Veterinär

Landsbygdssekreterare  

Mjölktransport  

Djurtransport  

Foderleverantör  

  

Grannar

Gårdens gatuadress och andra kontaktuppgifter

VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER – HÅLL DEM NÄRA TILL HANDS


