
Notat fra MDK til KDA ifm. høringssvar om Natura 2000. 
(MDK er modelflyvernes landsorganisation, der er optaget som union under KDA.) 
 

Resumé 

 I kontrast til bemandet flyvning foregår modelflyvning meget lokalt.  

Modelflyvningens påvirkning af omgivelserne er meget anderledes og mere stedlig end 

påvirkningen fra bemandet flyvning. 

 

 Påvirkningen skyldes ikke i så høj grad modelflyene som den skyldes udøvernes 

tilstedeværelse. Ifølge Obicons undersøgelse i Langstrup Mose 2009 er denne 

påvirkning sammenlignelig med påvirkningen fra al anden menneskelig færden i 

området. Et forbud mod modelflyvning bør udmøntes som et forbud mod al færdsel. 

 

 Modelflyvepladser er fortrinsvis placeret på åben flad landbrugsjord, hvor der i forvejen 

foregår menneskelig færdsel, og hvor der er tale om decideret kulturlandskab. 

 

 Erfaringsmæssigt ignoreres modelflyvning af faunaen og en række arter profiterer af 

modelflyvepladsens kortklippede græsarealer. 

 

 

Modelflyvning i forhold til Natura 2000. 
 

Som modelflyvere føler vi os i særlig grad i farezonen, når diskussionen drejer sig om 

Natura2000 og flyveforbud. Natura2000 ikke om flyveforbud, men påbyder en given 

minimumshøjde for flyvning. I og med at modelflyvning foregår i lav højde (<100m), vil den 

omtalte fastsættelse af minimum flyvehøjde reelt indebære et forbud mod modelflyvning. 

 

Det er i øvrigt vores opfattelse at netop vores stedbundethed og vores lovbestemte maksimale 

flyvehøjde, gør at modelflyvning ikke kan sidestilles med bemandet flyvning i relation til 

Natura2000. 

 

Som alle andre udendørs fritidsaktiviteter har modelflyvning en påvirkning af omgivelserne. 

Den miljøpåvirkning modelflyvningen giver er meget lokal, da den i sagens natur er afgrænset 

til et område omkring modelflyvepladsen. Behovet for tydeligt at kunne se modelflyet for at 

kunne styre det, sætter en effektiv grænse for det luftrum modelflyet bevæger sig i. 

 

Modelflyvningens påvirkning af faunaen udgøres i langt højere grad af den menneskelige 

tilstedeværelse frem for modelflyvningen i sig selv. Det er i god overensstemmelse med 

konklusionerne ovenpå Obicon’s undersøgelse Fugle og modelfly i Langstrup Mose fra 2009, 

Heri konkluderes det, at kondiløbere, cyklister, hunde, ornitologer og fodgængere er præcis 

lige så forstyrrende som modelflyvning. 

 

I medfør af ovenstående konklusion, bør forbud mod modelflyvning i Natura2000 områder med 

henblik på at undgå påvirkning af faunaen, følges af et generelt forbud mod menneskelig 

færdsel i området. Der opnås ikke den ønskede virkning ved isoleret at forbyde modelflyvning. 

 

Erfaringer fra vores modelflyvepladser rundt om i landet viser at dyrelivet, herunder fuglelivet, 



i al væsentlighed ignorerer aktiviteterne. Vi ser stor artsdiversitet omkring 

modelflyvepladserne, som tilbyder åbne arealer med kortklippet græs.  

 

Det ligger i sagens natur, at modelflyvepladser af hensyn til flyvningen fortrinsvis placeres i 

åbne og flade landskaber. Der er oftest tale om landbrugsjord, hvortil der er søgt 

landzonetilladelse. Den lokale flora og fauna er i forvejen tilpasset landskabets særkender og 

de lokale menneskelige aktiviteter, ikke mindst landbrugsdriften. Modelflyvningen giver ikke en 

nævneværdi særskilt påvirkning, så meget mere som at modelflyvepladser henligger ubenyttet 

i langt de fleste af døgnets timer eller i dagevis. 

 

Et forbud modelflyvning og dermed også forbud mod etablering og drift af modelflyvepladser i 

de vidstrakte landområder der udgøres af Natura 2000 zonerne, vil medføre en risiko for at 

modeflyvning foregår individuelt og uautoriseret på vilkårlige steder i naturen. Det er kun på 

etablerede modelflyvepladser at MDK/KDA som organisationer kan sikre at modelflyvningen 

foregår under kontrollerede forhold i overensstemmelse med de evt. lokalt gældende 

bestemmelser. Specielt vil det være et problem hvor et forbud måtte berøre allerede 

hævdvundne placering af modelflyvepladser. 

 

Ligesom den bemandede flyvning kan modelflyvning også foregå motorløst samt i de seneste 

10 år med lydsvage el-motorer. Som interesseorganisation ser vi nødigt særskilte restriktioner 

mod brug af brændstofmotorer på modelflyene, da det udelukker en meget betydende del af 

sporten, men vi har eksempler på, at vi har måttet acceptere begrænsning af eller forbud mod 

flyvning med brændstofmotorer f.eks. på bynære modelflyvepladser. I situationer hvor et 

flyveforbud er på tale, bør det overvejes om formålet kan opfyldes ved evt. kun at forbyde 

flyvning med brændstofmotor og fortsat tillade støjsvag modelflyvning. 


