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 Lær ATV’en at kende i jævnt 

terræn ved moderat hastighed 

 Kør aldrig hurtigere end for-

holdene tillader 

 Kør ikke på stejle skråninger 

 Tag aldrig passagerer med 

 Kør kun i dagslys 

 Kør kun på privat grund, al-

drig offentlige veje eller trafi-

kerede, private veje 

 Brug altid styrthjelm og be-

skyttelsestøj 

 Læs manualen grundigt, ikke 

mindst sikkerhedsinstruktio-

nerne 

 Juster motoren til kørerens 

evner 

 Vær meget opmærksom på, 
hvor let det er at vælte. 

ATV på landevej – en undtagelse 

En ATV må som udgangspunkt ikke komme på offentlig vej. 

Gør den det alligevel, og der sker noget med køreren eller an-

dre, er der ingen forsikring, der dækker. 

 

For at ATV’en må køre på landevej, skal den være indregistre-

ret enten som bil eller traktor. Det kræver et tilsvarende fører-

bevis at køre den. 

 

Sikkerhed ved kørsel med ATV 

En 10-årig dreng fik alvorlige kvæstelser i ansigtet, hove-

det og på resten af kroppen, da han på en ATV stødte 

sammen med en anden dreng – en 15-årig på en tohjulet 

crosser. 

 

Ulykken skete, da den 10-årige rundede et sving, hvor den 15-

årige kom i modsat retning. De to drenge havde ikke noget med 

hinanden at gøre, og de kørte ikke ræs mod hinanden, da ulyk-

ken skete. Vejen de kørte på, er en offentlig vej. Ingen af dren-

gene havde styrthjelm på, men sammenstødet gik værst ud over 

den 10-årige, som var meget tæt på at miste livet. Havde han 

haft styrthjelm på, kunne han have undgået de værste skader. 

Og havde han fået ordentlig instruktion i kørsel, var der mindre 

sandsynlighed for, at denne ulykke var sket 

 

ATV’er (All Terrain Vehicle) er små firehjulede motorcykler, som 

har vundet stor udbredelse i landbruget og til fritidsaktiviteter. 

Der er sket mange ulykker med ATV’er, og det er typisk drenge 

og yngre mænd, der forulykker. 

 

Brug styrthjelm 

Undersøgelser viser, at brug af styrthjelm reducerer risikoen for 

hovedskader markant. Det gælder både voksne og børn. Børn 

under 15 år bør ikke køre ATV’er, da de ikke kan overskue kon-

sekvenserne ved deres kørsel. 

 

Undgå høj fart 

ATV’en er beregnet til kørsel uden for vejene. Den er ikke bygget 

til høj fart, og netop for høj hastighed er årsag til mange af ulyk-

kerne. De sker typisk i ujævnt terræn eller sving, hvor det er let 

at miste herredømmet over køretøjet. For at undgå sammenstød 

med andre køretøjer i terræn med bevoksning kan du udstyre 

ATV’en med et flag – for din egen og andres skyld.  

 

Aldrig personer på bagagebæreren 

Transporter aldrig personer – hverken børn eller voksne – på ba-

gagebæreren (for eller bag). Her er der stor risiko for at falde af 

og eventuelt ind under ATV’en. Der må kun transporteres det an-

tal personer på ATV’en, der er sæder til. 


