
KJØRETØY I BRUK UNDER FÔRING AV DYR PÅ GÅRDSBRUK – Hvilke regler gjelder ? 

 

TRAKTOR : 

Har du fylt 15 år og tatt trafikalt grunnkurs, kan du øvelseskjøre med traktor på gårdsbruk. 

Merk: Bonden skal være hjemme og han/hun skal følge med på deg, og gi deg opplæring 

i hvordan akkurat den traktoren fungerer. 

Har du traktorsertifikat eller førerkort for personbil med bokstaven "T", kan du bruke traktor  

selvstendig etter gjennomgang sammen med bonden på den traktoren du skal bruke i  

avløserjobben. All opplæring skal dokumenteres skriftlig. 

 

MINILASTER med motoreffekt under 20,4 HK eller under 15 kW :  

 

Lastere som har ytelse under dette er fritatt krav om førerkort under bruk på privat vei, ved kryssing 

av offentlig vei, og på gårdstunet. Samme regelverk som for andre motorredskaper gjelder. 

 

"Motorredskap konstruert for en hastighet ikke over 30 km/t, eventuelt med tilhenger, kan føres av 

person som er fylt 16 år og har nødvendig ferdighet." 

 

"Motorredskap, eventuelt med tilhenger konstruert for en hastighet ikke over 50 km/t, eventuelt med 

tilhenger, kan føres av person som er fylt 18 år og har nødvendig ferdighet." 

 

MINILASTER, HJULLASTER, BOBCAT etc. med motoreffekt over 20,4 HK eller over 15 kW : 

Arbeidsmiljøforskriften tilsier fra år 2000 at fører av masseforflytningsmaskiner med større effekt 

enn 15 kW (20,4 hk) er underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring. 

Dette gjelder også for bonden selv på gårdsbruket, i tillegg til andre som måtte jobbe der og bruker 

kjøretøyet i arbeidet. Man må ha maskinførerbevis for å kjøre lovlig. 

Det er et 32 timers obligatorisk sikkerhetskurs. Etter bestått eksamen på kurset kan man begynne å 

øvelseskjøre. Kravet er minimum 40 timer praksis på den maskinen du ønsker å kjøre opp på. Skal 

man også kjøre opp på en annen type maskin, kreves 40 timer praksis også på denne. 

Som regel må praksis skaffes selv og du må ha en fadder som er godkjent maskinfører med enten 

kompetansebevis eller fagbrev og minst 3 års erfaring/praksis med aktuelt utstyr. 

Landbruk Nordvest arrangerer årlig Maskinførerkurs i samarbeid med Kristiansand Truck - 

opplæring ANS. 

 

 


