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Cecilie Nygaard-Pedersen

Fra: Kathrine Blæsbjerg Sørensen

Sendt: 10. juni 2016 09:02

Til: hoering

Emne: VS: Høringssvar , kørsel til dyrskuer

Høringssvar vedrørende dyrskuer lavet sammen med Færdselsgruppen 
 

Fra: Mogens Kjeldal [mailto:kjeldal@dmoge.dk]  
Sendt: 10. juni 2016 06:22 
Til: info@fstyr.dk; fth@fstyr.dk; TRM Natascha Krogager Carlsson; Tom Elmer Christensen 
Cc: Henning Sjørslev Lyngvig; jørgen freuendal; Kathrine Blæsbjerg Sørensen; Knud Erik Clausen; Mogens Kjeldal; 
per hedetoft; Jørgen Jørgensen; sven Åge Stenholdt 
Emne: Høringssvar , kørsel til dyrskuer 
 

Færdselsgruppens høringssvar om forsøgsordning vedrørende kørsel til dyrskuer 

 

Vi hilser forsøgsordningen meget velkommen og vi glæder os meget til, at den træder i kraft. Vi har følgende 

bemærkninger til udkast til bekendtgørelse: 

Overordnet er det vigtigt for os, at ordningen administreres så enkelt som muligt således, at det er nemt for både 

ansøgeren, dyrskueledelsen, politiet og kommunen, at administrere forsøgsordningen. 

Vi vil naturligvis påtage os information til maskinhandlere og maskinstationer mfl. efter styrelsens anvisninger. 

 

Vi foreslår, at der under forsøgsordningen også tillades kørsel med køretøjer som overstiger en længde på 18,75 m. 

VI forslår denne tilføjelse med henvisning til dimensionsbekendtgørelsen §10 stk. 5,6,7. 

 

Det drejer sig om en meget begrænset kørsel hvor længden overstiger 18,75 m, det vil eksempelvis være 

mejetærskeren som medbringer sit skærebord. Det kan variere mellem de enkelte dyrskuer. Da det er en 

forsøgsordning, vil det vise sig hvor stort behovet er, for at have muligheden for at overskride 18,75 m. Det vil være 

ærgerligt ikke at medtage længden under forsøgsordningen. 

 

Vi foreslår at der tilføjes ”maskinstation ” før ordet avlsgård i § 1. Vi foreslår denne tilføjelse, da der vil være tilfælde 

hvor en maskinhandler beder en maskinstation om at fremvise en maskine. Forsøgsordningen vil kunne klarlægge 

omfanget. 

 

Vi foreslår derfor følgende ændringer i Paragraf 1, 2 og3 

 

§ 1. Denne bekendtgørelse fastlægger regler for kørsel til- og fra dyrskue med brede og lange landbrugskøretøjer, 

hvor kørslen alene sker fra maskinhandler, maskinstation, avlsgård eller ejendomme, der har køretøjet i fælleseje, til 

dyrskue med henblik på fremvisning og demonstration af køretøjet. 

 

§ 2. Ved brede og lange landbrugskøretøjer forstås i denne bekendtgørelse køretøjer, der er særligt indrettet til 

landbrugsarbejde, og som har en bredde, der overstiger 3,30 m samt en længde der overstiger 18,75 m 

 

§ 3. Politiet kan udstede engangstilladelse til kørsel efter § 1 efter reglerne for kørsel med brede og lange 

transporter i bekendtgørelse om særtransport.  

Stk. 2. I tilladelsen fastsætter politiet dato og tidsrum for kørslen. Politiet kan fastsætte yderlige vilkår, som politiet 

af hensyn færdselssikkerheden finder nødvendige.  

Stk. 3. Politiets tilladelse skal medbringes under kørslen og på given foranledning vises for politiet.  

 
 

 

På vegne af Færdselsgruppen 

Mogens Kjeldal DM&E 
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kjeldal@dmoge.dk 

 

tlf. 76413675  mobil 22248474 

  

  

Færdselsgruppen er nedsat af nedenstående brancher for i fællesskab at varetage forhold omkring færdsel 

med landbrugsmaskiner og er repræsenteret ved: 

  

Sven-Aage Steenholdt og Kathrine Blæsbjerg Sørensen fra Landbrug & Fødevarer, Henning Sjørslev Lyngvig fra 

SEGES, Knud Erik Clausen fra Danske Sukkerroedyrkere, Per Hedetoft fra Dansk Maskinhandlerforening, Allan 

Pedersen og Jørn Freudendal fra Dansk Agroindustri, Jørgen Jørgensen og Mogens Kjeldal fra Danske 

Maskinstationer og Entreprenører(DM&E) 

 

 
 


