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Bemærkninger til Com (2014) 0581 final angående emission 
fra ikke – vejgående maskiner 

  

Landbrug & Fødevarer takker vi for mulighed for høring, omend vi må beklage den meget 

korte høringsfrist, der giver vanskelige betingelser for at udarbejde et høringssvar.  

 

Nedenstående er et høringssvar udarbejdet i samarbejde mellem organisationerne 

Danmark Maskinstationer & Entreprenører, Dansk Maskinhandlerforening, Danske 

Sukkerroedykkere, Dansk Agroindustri, SEGES og Landbrug & Fødevarer. 

 

Vi har bekymringer omkring ovenstående forslag dels vedrørende udskiftning af 

motorer, og dels tvivler vi på om forslaget har den ønskede effekt på motorer 

monteret i køretøjer som arbejder under meget varierende belastninger.  

 

Tvivl vedrørende brændstofforbrug 

Vi ved at nye motorer kan få øget brændstofforbrug som resultat af bestræbelserne på at 

begrænse emissionen. Mange motorer er blevet ”Justeret”, så brændstofforbruget bliver 

normalt igen og så er det hele intet værd. 

 

Vi ved fra traktorer, som nu befinder sig i Stage 4, at vejen dertil har medført et stort 

merforbrug i brændstof i størrelsesordenen 10 – 20 %. Det er så faldet noget igen ved 

overgang til næste trin. Vi har aldrig set økonomiske beregninger hvor der indgår 

stigende brændstofforbrug ved stigende krav til emissionsnormer. 

 

Undtagelse for udskiftningsmotorer 

Hvis motoren skal udskiftes på en eksisterende maskine, taget i brug før ikrafttrædelse af 

denne forordning, skal der så benyttes en typegodkendt motor? Vi ved det ikke, for det 

fremgår ikke klart. Når vi ser i artikel 32 som angår undtagelser fremgår det desværre 

ikke, at udskiftningsmotorer er undtaget denne forordning. 

 

Landbrugsmaskiner anvendes koncentreret og ofte under vanskelige driftsforhold. 

Risikoen for at motoren bryder sammen er til stede. Det er specialmaskiner som 

anvendes i landbruget og hos maskinstationerne. De kører ofte kun i korte sæsoner og 

kører kun relativt få timer om året. Det kan derfor være afgørende for at få bjærget 

afgrøderne, at motoren kan udskiftes så hurtigt som muligt. 

 

Med den nuværende lovgivning, kan man udskifte motoren med en motor i 

den oprindelige emissionsklasse. Det betyder, at man hurtigt kan få en anden motor 

monteret og køre videre. Med det nye forslag angående emission fra ikke-vejgående 
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køretøjer, vil det tilsyneladende ikke længere være tilladt at erstatte motoren med en 

anden tilsvarende motor hvad angår emissionskrav. 

 

Det kan få store økonomiske konsekvenser, hvis den nye udskiftningsmotor skal opfylde 

de nyeste emissionskrav. Den nye motor kan risikere at skulle installeres i en 

konstruktion, som skal ændres fordi den nye motor er anderledes og fylder anderledes 

end den fabriksmonterede motor som maskinen blev leveret med fra den var ny. 

Omkostningerne til den nye motor, med tilhørende om konstruktioner, kan være alt for 

stor i forhold til maskinens værdi. 

 

Hvis det blive ren realitet at en havareret motor skal udskiftes med en ny motor som 

opfylder de nye emissionskrav vil det betyde at maskinerne hurtigere blive værdiforringet 

på grund af den usikkerhed, der kan foreligge omkring løsninger, hvis motoren bryder 

ned. Brugte maskiner bliver vanskelige at sælge.  

 

Vi er bekymret for at omkostningerne ved anvendelse af disse ikke-vejgående køretøjer 

vil stige, hvilket vil resultere i, at omkostningerne ved foder- og fødevareproduktion stiger. 

Den eneste rimelige løsning er, at indskrive en undtagelse i reglerne, hvor det klart 

fremgår, at der er mulighed for at udskifte en havareret motor med en tilsvarende 

renoveret ombytningsmotor. 

 

Der risikeres således store meromkostninger, og meget mere besvær, uden at vide om 

de nye tiltag fører til lavere emission. Det er anderledes når det angår lastbiler. De kører 

med konstant motoromdrejninger i timevis. Vores maskiner er udsat for meget varierende 

belastning. 

 

Opfordringen er derfor, at der ændres i bestemmelserne, i det mindste således at det 

klart fremgår i artikel 32, at udskiftningsmotorer er undtaget således, at det er tilladt at 

udskifte en havareret motor med den samme type motor som maskinen oprindeligt blev 

godkendt sammen med som bestemt i det tidligere direktiv 97/68 / EF. 
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