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Bekendtgørelse om godkendelse af land- og skovbrugstraktorer. Justits-min. 
Helga Pedersen. (Lov-tid. A. 1952 af 25/3). 

 
I medfør af § 2, stk. 3, og 5, § 10 og § 21, stk. 5, i lov nr. 144 af 1. juli 1927 om 

motorkøretøjer som ændret, senest ved lov nr. 55 af 29. februar 1952, fastsættes her-
ved følgende regler om syning, godkendelse og mærkning af land- og skovbrugstrak-
torer, om førerbevis til traktorer samt om tekniske krav ved indregistrering af traktorer: 

 
Afsnit I. 

Fremgangsmåden ved godkendelse af traktorer og påhængsvogne m. v. 
 

(...) 
 

§ 4. Sammen med attest om godkendelsen udleveres der anmelderen et metal-
mærke, der foroven bærer nummeret på vedkommende politikreds (for Københavns 
vedkommende bogstavet K) forneden det nummer, hvorunder køretøjet er indført i 
politiets fortegnelse. 

Kendingsmærket, for hvilket der betales 5 kr., skal anbringes på forsiden af trak-
toren. Det må ikke tildækkes under kørslen og skal stedse være let læseligt. 

Tabes mærket, eller bliver det ubrugbart, skal det straks anmeldes for den politi-
myndighed, der har udleveret det, eller hvis det sker uden for hjemstedet, for den nær-
meste politimyndighed. Politiet på hjemstedet kan tillade, at traktoren anvendes, indtil 
nyt mærke kan udleveres. En sådan tilladelse skal medføres under kørselen. 

 
(...) 

 
Afsnit VI. 

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser m. v. 
 

(...) 
§ 24. Såfremt køretøjer, der er godkendt i henhold til reglerne i afsnit I–II, senere 

ønskes indregistreret i medfør af motorlovgivningens almindelige regler, vil de være 
at behandle som ikke tidligere indregistrerede køretøjer. Ved anmeldelse til indregi-
strering skal dog den i § 4 omhandlede godkendelsesattest indleveres til politiet. 

§ 25. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 1952 og ophører at have 
gyldighed med udgangen af marts måned 1954. 


