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Teleskoplæsser

Certifikat A + B

Certifikat A til teleskoplæsser, 

som har mekanisk løft på gaf-

ler med udskydelig arm. Ud-

dannelsesvarighed: 5 dage

Certifikat B til teleskoplæs-

ser, der indrettes og bruges til 

kranarbejde

Uddannelsesvarighed:

Certifikat A + 2-3 dage 

Gravemaskiner som kran 

Certifkat type G

Uddannelsesvarighed: 3 dage. 

Der kræves ikke certifikat, hvis 

kranarbejdet er et led i grave-

maskinens normale arbejdsop-

gaver, og der ikke er personer i 

nærheden, eller løftehøjden er 

under 1 meter. Brug af f.eks. 

rendegraver til løft over 1 me-

ter kræver certifikat type G.

Stillads

Kursusbevis

For stilladser, der er højere end 

3 meter, kræves følgende ud-

dannelse:

3-uger for opstilling af alle stil-

ladstyper.

1-dag for opstilling af rulle og 

bukkestilladser

Kraner

Tårnkrancertifikat

Type A

Uddannelsesvarighed: 4 uger

Mobilkrancertifikat

type B

Uddannelsesvarighed: 4 uger

Andre kraner certifikat

Type C

Uddannelsesvarighed: 2 uger

Lastbilmonteret kraner

Certifikat type D 8-25 TM

Certifikat type E over 25 TM

Uddannelsesvarighed: 2 uger

Gaffeltruck

Certifikat A + B

Certifikat A til gaffelstabler, 

der kan betjenes gående.

Certifikat B til gaffeltruck, trak-

tor eller teleskoplæsser, der har 

løft placeret på gafler. Uddan-

nelsesvarighed til B: 5-7 dage.

Svejsning og skæring

Kursusbevis

Personer, der arbejder med 

svejsning og termisk skæring 

i metal samt slibning i tilknyt-

ning hertil, skal have gennem-

gået en særlig uddannelse af 8 

timers varighed.

Bekæmpelse af muldvarpe

Kursusbevis

Fosforbrinte er bekæmpelses-

midlet, men er i fareklasen 

”meget giftig”. Kurset giver til-

ladelse til brug af fosforbrinte 

til bekæmpelse af muldvarpe 

og mosegrise.

Medicineringskursus

Kursusbevis

Medicinkursus er lovpligt for 

at kunne foretage medicinbe-

handling af dyr.

Arbejdsmiljørepræsentant

Kursusbevis

Arbejdsleder og arbejdsmiljø-

repræsentant skal gennemgå 

arbejdsmiljøuddannelsen. 

(37 timer).

Sikkerhedsrepræsentant skal 

have følgende kvalifikationer

• Sagkyndig ekspertise

• Praktisk erfaring

• Viden om arbejdsmiljø

• Arbejdsmiljøuddannelse for 

koordinatorer (37 timer)

Sprøjtecertifikat er nødven-

digt, når man er:

• Medarbejder i et landbrug, 

gartneri eller skovbrug.

• Medarbejder på en maskin-

station.

• Ansat i stat, region eller 

kommune.

• Selvstændig landmand, 

gartner eller skovbruger på en 

bedrift etableret efter 1. januar 

1991.

• Maskinstationsejer, der selv 

udfører sprøjtearbejde.

• Anlægsgartnermester, der 

selv udfører sprøjtearbejde.

For at opnå sprøjtecertifikat 

kræves mindst 72 timers 

undervisning over mindst 10 

dage.

Sprøjtebevis er tilstrække-

ligt, hvis man er:

• Selvstændig landmand, 

gartner eller skovbruger, der er 

etableret med egen bedrift før 

1. januar 1991 og kun sprøjter 

på egen bedrift.

• Udfører bekæmpelse i min-

dre end 4 timer pr. år.

• Alene udbringer repellenter 

ved påsmøring.

For at opnå et sprøjtebevis er 

det påbudt at modtage 12 

timers undervisning over

mindst to dage.

Opfølgningskurser på sprøj-

tebevis/certifikat

Alle landmænd, der har sprøj-

tebevis/certifikat, skal på et 

opfølgningskursus hvert 4. år.

Opfølgningskursus er af 1 dags 

varighed.
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Førstehjælpskursus

Ikke lovpligtigt

Kursusbevis

Med et førstehjælpskursus 

bliver dine medarbejdere i 

stand til at handle, hvis ulyk-

ken indtræffer. Det kan redde 

en anden medarbejders liv.

Et grundkursus varer ca. 6 

timer. 
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