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ATV - registreret som bil Ja 18 B   X  Se regler om kørekort på side 5. 

ATV - godkendt som traktor (max 30 km/t) Nej 18/16 B eller traktor   X  Kørsel med traktor (se s. 10). 

ATV - ikke registreret og ikke godkendt Nej     X  Kun på privat område.  (Unge, der er fyldt 16 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligt, må inden 
for landbrug og gartneri beskæftiges med nogle former for arbejde med motorkøretøjer. Se s. 13). 

Bil eller varebil med påhængskøretøj på maks. 750 kg + 
vogntogets totalvægt maks. 4.250 kg 

Ja 18 B, B+     Se figur på s. 5 i denne vejledning. 

Bil eller varevogn med stort påhængskøretøj (maks. 3500 kg) Ja 18 B/E     Se figur på s. 6 i denne vejledning 

Entreprenørmaskiner, der bruges som kran Ja 18  Kranbasis + Mobile kraner  X  Ved løftekapacitet over 8 tonsmeter kraves Kranbasis + overbygningsuddannelsen Mobile kraner. 

Finsnitter / Fodertruck Nej 18/16 B eller traktor   X  Unges arbejde (se s. 13). 

Fodermixer Nej 18    X   

Gaffelstabler Nej 18 B eller traktor Gaffeltruck A eller B  X   

Gaffeltruck (stå- eller siddeplads) Nej 18  Gaffeltruck  X   

Gaffeltruck med mandskabskurv Nej 18  Gaffeltruck X X  Gaffeltruck indrettet til personløft skal anmeldelses til Arbejdstilsynet. Se At-vejledning B.2.3.1  

Gaffeltruck med lås, sådan at løftehøjden er højst 1 meter Nej 18    X   

Gravemaskiner / Gummiged / Rendegraver Nej 18 B eller traktor   X   

Gyllevogn/gylleudlægger, selvkørende (med kompressor, se note) Nej 18/16 B eller traktor  X (X)  Trykluftbeholder med et produkttal 4) > 1.000, skal efterses af et akkrediteret firma hvert andet år. 

Lastbil, lille med påhængskøretøj maks. 750 kg (med C1 
kørekort må man køre lastbiler på maks. 7.500 kg) 

Ja 18 C1     Der gælder særlige undtagelser om alderskrav, hvis førerbeviset tages som led i uddannelse eller ved 
militæret. Spørg politiet om gældende regler. Se skema om kørekortregler på side 5-6. 

Lastbil, stor med påhængskøretøj maks. 750 kg (med C kørekort 
må man køre med alle lastbiler over 3.500 kg) 

Ja 21 C      

Lastbil, lille, med stort påhængskøretøj > 750 kg (Vogn- togets 
totalvægt er maks. 12.000 kg) 

Ja 18 C1/E      

Lastbil, stor, med stort påhængskøretøj > 750 kg (med C/E må 
man køre med alle påhængskøretøjer) 

Ja 21 C/E      

Lastbil med containerhejs Ja 18/21 C1= 3.500 kg – 
7.500 kg C > 3500 

kg E > 750 kg 

  X  OBS på lastvognens vægt og aldersgrænser på 18 og 21 år (se s. 6). 

Lastbil med kran, under 8 tonsmeter Ja 18/21  X X   

Lastbil med kran, 8-30 tonsmeter Ja 18/21 Kranbasis + Mobile kraner X X  Kranbasis + Mobile kraner på over 8 og op til 30 tonsmeter. 

Lastbil med kran, over 30 tonsmeter Ja 18/21 Kranbasis + Mobile kraner X X  Kranbasis + Mobile kraner på over 8 og op til 30 tonsmeter + Mobile kraner over 30 tonsmeter. 

Marksprøjte Nej 18 B eller traktor S1, se note  X  Efterses 1xårligt af sagkyndig. Al sprøjteudstyr skal have været synet inden udgangen af 2016. Efter første syn er 
der 5 år, før sprøjten skal synes igen. Herefter skal den synes med 3 års mellemrum. Der kræves S1-autorisation 
fra 26/11/15. Hvis man har etableret sig i egen bedrift før 1991, kræves sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis. 

Mejetærsker Nej 16 Traktor   X   

Minidumper/ Motordrevet trillebør Nej 18    X   

Minilæsser (fx Bobcat, Staldkat) Nej 18/16 Traktor   X   
Plæneklipper – unge over 16 år (kræver, at virksomhedens  
CVR-nr. og hovedbeskæftigelse er landbrug eller gartneri) 

Nej 16/18 Traktor     Se afsnit om unges arbejde på s. 13. 

Plæneklipper, unge over 15 år i landbrug, der drives som 
familievirksomhed 

Nej 15      Kun unge der er beskæftiget i familievirksomhed (se s. 13). Plæneklipper, hvor føreren går med maskine, 
skal have holdegreb med ’dødemandsfunktion’ som medfører, at maskinen stopper, når man slipper. 

Skovmaskine, generelt Ja 18 B eller traktor   X   

Skovmaskine med læsseaggregat Ja 18 B eller traktor   X   

Skårlægger Nej 18    X   

Strømaskine (fx Bobman, Primor) Nej 18/16 Traktor   X   

Teleskoplæsser med arm der rækker mere end 1,5 m Nej 18  Teleskoplæsser  X   

Teleskoplæsser med arm der rækker mindre end 1,5 m Nej 18    X   

Teleskoplæsser med mandskabskurv Nej 18  Teleskoplæsser X X   

Teleskoplæsser som kran Nej 18  Teleskoplæsser + Kranbasis X X X Kranbasis kræves ved løftekapacitet over 8 tonsmeter. 

Teleskoplæsser Nej 18  Teleskoplæsser  X  Anvendelse med pallegafler kræver teleskoplæssercertifikat. 

Teleskoplæsser med pallegafler Nej 18  Teleskoplæsser  X   

Traktor Nej 18/16/1
5 

B eller traktor   X  Uden kørekort: Al kørsel uden for færdselslovens område. Se endvidere afsnit i vejledningen om kørsel 
med traktor s. 10. 

Traktor med gaffelaggregat (kræver, at virksomhedens CVR-nr. 
og hovedbeskæftigelse er landbrug eller gartneri) 

Nej 18 B eller traktor     Se afsnit om ”Situationer uden krav om gaffeltruckcertifikat”. Undtagelse: Certifikat vil fortsat blive 
krævet til egentlige traktormonterede gaffelløftere, som selv kan optage og afsætte gods fx på et stillads, 
et lastbillad eller på et egnet lagerareal. 

Traktor med gaffelløftere Nej 18 B eller traktor Teleskoplæsser    Der stilles ikke krav om uddannelse hvis den lodrette mast er monteret på traktor som udskifteligt udstyr, 
og den maksimale løftehøjde er mindre end 3,3 m og den anvendes inden for jordbruget. 

Note: 
1) En journal er et dokument, som følger det enkelte løfteredskab. Se endvidere At-vejledning B.2.3.1 om løft af personer med gaffeltruck. 
2)  Det lovpligtige eftersyn skal foretages af en sagkyndig og kunne dokumenteres skriftligt i en eftersynsrapport. Leverandørens anvisning skal følges,  

dog minimum hver 12. måned. Se mere i BAU Jord til Bords vejledning om Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr. 
 

 
3) 10 års eftersyn skal foretages af en særlig sagkyndig og skal kunne dokumenteres. Læs mere i BAR Jord til Bords vejledning om lovpligtige eftersyn 
4) Produkttal = beholderindstillingstryk i bar x beholdervolumen i liter. 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/l/b-2-3-1-loft-personer-med-gaffeltruck.aspx#h2capther3)
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/l/b-2-3-1-loft-personer-med-gaffeltruck.aspx#h2capther3)

