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Trafiksikkerhed er også dit ansvar, som fører i trafikken 
 

 
 
Nu er der tid og mulighed for at få din viden opdateret om de nye regler for traktorer og 
motorredskaber på kursus sammen med politiet og en arbejdsmiljørådgiver. 
 
Nordjyllands Landbrugsskole og LDM Kvalitets- og Miljørådgivning har i samarbejde med 
færdselspolitiet udviklet et nyt 1-dags kursus i trafiksikkerhed. 
 
Formålet med kurset er, at gennemgå de nye regler (gældende fra 1. juli 2011) for traktorer og 
motorredskaber samt de arbejdsmiljøregler der er forbundet hermed. 
 
Det er førerens ansvar af et køretøj, at være bekendt med de gældende regler i trafikken, og dette 
kursus giver føreren mulighed for at få opfrisket sin viden om reglerne for traktorer og motorred-
skaber. 
 

 
 



Det er altid førerens ansvar af et køretøj, at være bekendt med de gældende regler i trafikken. 
 
Kursusindhold: 
Indholdet på kurset tager bl.a. udgangspunkt i praktiske eksempler, som færdselspolitiet har oplevet i 
deres dagligdag. 
Indholdet er bl.a. afmærkningsregler, lygteføring og reflekser, kørsel med blokvogn, ADR transport, 
regler omkring klip / frakendelse af kørekort og arbejdsmiljøregler i trafikken. 
 
På kurset udleveres undervisningsmaterialer, der er udarbejdet af politiet og arbejdsmiljøråd-
giver. 
Undervisere: 
Jylland: 

Politiassistent Hugo Juul, Politiassistent Henrik Salk og 
   Arbejdsmiljørådgiver Simon Poulstrup 
 

Fyn, Sjælland, Lolland - Falster og Bornholm: 
Politiassistent Jens Richtendorff og 
   Arbejdsmiljørådgiver Simon Poulstrup 

 
Kursussteder og -tidspunkter:   kl.: 08.30 til 16.00 
Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø 08. november 2012 
LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev 13. december 2012 
Agri Nord, Hobrovej 437, 9200 Aalborg 03. januar 2013 
Heden og Fjorden, Birk Centerpark 24, 7400 Herning 08. januar 2013 
LMO, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup 15. januar 2013 
Kjærgård Landbrugsskole, Kjærgårdsvej 31, 6740 Bramming 23. januar 2013 
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S 29. januar 2013 
Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø 26. februar 2013 
Bornholms landbrug, Rønnevej 1, 3720 Aakirkeby 12. marts 2013 
 
Deltagerantal max.: 40 personer 
Kursuspris: 1.165 kr. (excl. moms) til dækning af kursusmateriale og forplejning på kurset 
 
Tilmelding skal ske senest 1 måned før kursusstart til: 
Poul Jacobsen/Mona Stensig Nordjyllands Landbrugsskole, tlf.: 9835 1800 
 
Tilmelding foregår efter” først til mølle”. 
Ønskes du mere information om kurset, kontakt evt.: 
LDM Kvalitets- og Miljørådgivning Simon Poulstrup, mobil: 4014 3875 
eller 
Nordjyllands Landbrugsskole Poul Jacobsen, mobil: 6136 8989 
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