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Beflyvning af offentlige flyvepladser.  
 

Retningslinier for benyttelse af offentlige flyvepladser til beflyvning med ultralette 

flyvemaskiner. 
 

Ultralette flyvemaskiner adskiller sig - med hensyn til flyvefart og vægt - fra andre flyvemaskiner 

der benytter de offentlige flyvepladser. Det er derfor vigtigt at understrege, at førerne af ultralette 

flyvemaskiner har opmærksomheden henledt på følgende 2 forhold: 

 

1. Forinden en flyvning påbegyndes, er luftfartøjschefen pligtig at gøre sig bekendt med alle 

tilgængelige oplysninger, der er af betydning for den pågældende flyvning. Forberedelserne til 

flyvning, der ikke skal foregå i en flyveplads’ nærhed, skal omfatte en omhyggelig gennemgang 

af tilgængelige, aktuelle vejrmeldinger og vejrudsigter, beregning af den nødvendige 

brændstofmængde, samt fastlæggelse af en alternativ fremgangsmåde for det tilfælde, at 

flyvningen ikke kan gennemføres som planlagt.  

 

2. Et luftfartøj skal føres på en sådan måde, at andres liv eller ejendom ikke udsættes for fare, 

herunder skal fartøjschefen drage omsorg for, 

 At anden lufttrafik ikke unødigt hindres eller forstyrres 

 At flyvningen bliver til så ringe ulempe for omgivelserne som muligt. 

 

Anvendt i forbindelse med beflyvning af offentlige flyvepladser betyder det, at piloten før enhver 

flyvning gør sig bekendt med alle foreliggende oplysninger om flyvepladsen af sikkerhedsmæssig 

og miljømæssig karakter. 

 

Udover hvad der er fastsat i det lokale ordensreglement for flyvepladsen gælder følgende 

grundregler som retningslinier for ultralette flyvemaskiners benyttelse af offentlige flyvepladser. 

 

1. Flyvepladslederen er den højeste myndighed på pladsen. Enhver henstilling fra flyvepladslederen  

der vedrører gældende bestemmelser og retningslinier skal efterkommes. I særlige tilfælde kan 

flyvepladslederen når det skønnes nødvendigt af hensyn til flyvesikkerheden påbyde at flyvning  

med ultralette flyvemaskiner indstilles for en periode. 

 

2. Starter og landinger skal foregå på de godkendte baner og kun i længderetningen, medmindre 

andre arealer er godkendt af Trafikstyrelsen til starter og landinger. 

 

3. Eftersom ultralette flyvemaskiner i landingsrunden i visse tilfælde har mulighed for at flyve en 

kortere finale, skal piloten i særlig grad have opmærksomheden vendt imod eventuelle andre 

luftfartøjer på slutindflyvning, således at vedkommende pilot ved sin manøvre ikke skærer ind foran 

det andet luftfartøj. 

 

 


