
  

 
 

 

 

NLF Luftromskomite          

Protokoll 
Møte nr: 2/17 
Dato: 13. september 2017. 
Sted: NLFs lokaler, Oslo. 
 

Deltagere: 
Per Osen, komiteleder og seilfly 
Per Gudmund Strømmen, motorfly  
Roger Holm, mikrofly 
Thomas Hirsch, HG/PG 
Hans Rune Mikkelsen, ballong 
Gunnar Aarø, luftromskonsulent 
 

 
 
 
Forfall  
Lars Geir Dyrdal, fallskjerm (vara) 
Jarle Mathisen, seilfly 
Rolf Meum, modellfly  
Stein Erik Lundblad, mikrofly (vara) 
Frank Due Halvorsen , fallskjerm  
Marius Teie, HG/PG (vara) 
 
 

Kopiliste: Rolf Liland, President 
John Eirik Laupsa, Generalsekretær 

 
 
 
Møtet satt kl 18:05.  

 
Godkjenning av innkalling og fastsettelse av neste møte. 
 
 Neste  møte er: 7. mars 2018. 
 
 
 
 
01/17  Godkjenning av referat fra møte 8. mars 2017. 
 Distribuert på e-post. 
 Godkjent uten kommentarer. 



 

 

 
 
02/17 Status søknader – luftsportsområder. 
 NLF har fortsatt 12 ubesvarte søknader hos Luftfartstilsynet. 
 Luftromskonsulent har vært i kontakt med E. Raknes i LT om saken. 
 Raknes beklager treg saksbehandling, peker på intern uenighet om ny 

luftromsforordning. 
  Raknes lovet snarlig svar på transpondersaken, men mente det gikk mot 

avslag. 
  NLF har fått avslag fra lokal LTT på søknaden om et luftsportsområde ved 

Fiskvika i Værens CTR. 
 

 
 

25/14 Avinor ADT – Airspace Design Team, Fagernes, Notodden og Gullknapp. 
 Nytt luftrom rundt Gullknapp (utvidelse av Kjevik TMA) er implementert. 
  Når det gjelder Notodden er det fortsatt uenighet mellom Luftfartstilsynet og 

Avinor. Kristoffersen forventer ikke noe endring av luftrommet her i 2017. 
 Luftrommet rundt Fagernes forventes å forbli uendret til 2019. 

Luftromskomiteen mener NLF bør presse på for å få «frigjort» luftrommet rundt 
Fagernes. Luftromskonsulent tar kontakt med Avinor om saken.  

 
 
05/17 Koordineringsmøte med Forsvaret (FUA-RE), bruk av luftrom 2018. 
 Årets møte er planlagt til 5. desember 2017. NLF må ha klar vår 

aktivitetskalender før 1. november. Vi planlegger med at Steinar Øksenholt, 
Jan Wang, Per Osen og Gunnar Aarø deltar fra NLF. 

 
06/15 Trafikkavviklings-problemer på Jarlsberg. 

Sandefjord Lufthavn AS har sammen med Avinor tatt styringen på saken om å 
skille ut luftrommet rundt Jarlsberg til G-luftrom. 

 Forventes implementert før sesongen 2018. 
 
06/17 Stavanger fallskjermklubb – hopping på Sviland. 
 Etter søknad fra NLF har Lufttrafikktjenesten på Sola revidert avtalen med 

Stavanger fallskjermklubbom hopping på Sviland sydøst av Sola flyplass. Det 
medfører mulighet til bruk av feltet også etter at supervisor har gått av vakt i 
helgene, samt at hoppflyet nå kun må descende på topp av hopperne til 
1500FT. 

 
09/17 Modellflyging Rønneld modellflyplass i Østfold – sikkerhetsbekymring. 
 Detter er en modellflyplass med relativt stor aktivitet, også med store modellfly 

og seilflyslep. Ved et par tilfeller det siste året har det vært foretatt lav 
overflyging av plassen med C-130 fra Luftforsvaret. 

 Saken har vært diskutert med sjefflygeleder på Rygge og med AIM i Avinor 
med tanke på å få kunngjort modellflyplassen på VFR Light Aircraft Route-
kartene for Rygge. Det vurderes også å få lagt inn en referanse i «VFR Guide 
for Norway» til NLFs oversikt over modellflyplasser.  

 Luftromskonsulent følger opp saken. 
 
 
 
 



 

 

10/17 Luftsportsområde ved Näsinge. 
 Luftromskonsulent har via fagspesialist Avinor/Farris søkt svenske 

luftfartsmyndigheter om mulig opprettelse av et luftsportsområde/låneområde 
for seilflyging over Näsinge flyplass. 

  
 
   
03/16 Kontrollert luftrom Oslo/Farris TMA 
 Ny LoA (Letter of Agreement) ang. avtalen med Avinor/Røyken om bruk av 

luftsportsområdene i Oslo/Farris TMA ble signert 15. juni 2017. 
 Endringen består hovedsakelig i at det nå tillates flere aktører i samme avgitte 

område og gjennomflyging av ikke-deltakene trafikk. 
 Ingen utvikling i saken om innskrenkning av Oslo/Farris TMA. 
 
08/17 Fremtidig ledelse/administrasjon av NLFs Luftromskomitee. 
 Gunnar Aarø slutter etter planen som luftromskonsulent fra nyttår, og det bør 

utnevnes en ny administrator av kommiteen. Generalsekretær ser på saken. 
 Neste møte i komiteen blir 7.mars 2018.  
 
  
04/17 Eventuelt 
 Roger Holm (mikro) tok opp bruken av øvelsesområdene syd - sydøst av 

Øyern. Det har vært mange klager på mye bruk av område D2 over 
Spydeberg. Osen mener NLF må gå inn og prøve å påvirke klubbene på 
Kjeller til i større grad å benytte områdene lenger øst. Luftromskonsulent tar 
opp saken med generalsekretær. 

 Osen tok også opp problemstillinger rundt droneflyging kontra modellflyging 
og NLFs rolle her. Luftromskonsulent sjekker med fagsjef modellfly. 

 Luftromskomiteen ønsker opplysninger om status på restriksjonsområdet ved 
Jomfruland. Luftromskonsulent sjekker dette. 

 . 
  
 
Møtet hevet kl. 2015. 
G.Aarø (referent) 


