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Anmodning om klargjøring av standard for smittevern i forbindelse med 
skoleflyging med luftfartøy   
 
Norges Luftsportforbund (NLF) anmoder Samferdselsdepartementet om å klargjøre hvilken standard 

for smittevern som skal gjelde for gjennomføring av skoleflyging med luftfartøy. En slik klargjøring er 

viktig fra et sikkerhetsmessig perspektiv og for å fortsette utdanningen av allmennflygere og andre 

luftsportsutøvere.  

NLF representerer grunnskolen i norsk luftfart. Mange av medlemmene utdanner seg til en 

kommersiell karriere og/eller har instruksjon som deler av sitt levebrød. For trafikkflygere som 

midlertidig er uten jobb som følge av koronasituasjonen, kan instruksjonsvirksomhet både bidra til å 

sikre inntektsgrunnlaget og til at trafikkflygerne opprettholder sin kompetanse. Dessuten står en ny 

flysesong på trappene, der mange utøvere normalt sett velger å gjennomføre første flyging for året med 

en instruktør. Selve treningen gjøres med én elev og én instruktør, slik at det ikke vil være mer enn to 

personer på samme flyvning.  

NLF er kjent med at NHO Luftfart og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) er i kontakt med 

samferdselsmyndighetene for å drøfte nødvendig smittevern og kriterier for opplæringsaktivitet. NLFs 

henvendelse er av eksakt samme karakter, og vi ber om å bli inkludert i utforming av smittevernskrav.  

 

Bakgrunn 

NLF er opptatt av å legge til rette for størst mulig grad av aktivitetsutøvelse, samtidig som vi bidrar til 

at den samme aktivitetsutøvelsen er i tråd med helsemyndighetenes regelverk og øvrige råd.  

Helsedirektoratet åpnet 1. april 2020 for mer idrettsaktivitet, og Norges Idrettsforbund laget en 

generell veileder med basis i Helsedirektoratets tolkning av covid-19-forskriften § 13 (b). Med dette 

som grunnlag utformet NLF 3. april egne «koronavettregler», der det blant annet heter: 



   
 

2 

 

«Flyging med flere enn én person om bord kan bare skje med medlemmer i samme husstand».  

Dette er NLFs tolkning, og i overenstemmelse med helsemyndighetenes råd om en avstands-

begrensning på to meter, unntatt for personer som lever sammen til daglig. I tråd med økt kontroll 

over viruset og lemping av de strenge tiltakene for smittevern, er det et spørsmål om tid før dette rådet 

ikke lenger er nødvendig.  

Tirsdag 7. april fremgikk det at regjeringen nå mener det er økt kontroll med viruset, og at samfunnet 

derfor skal åpnes gradvis og kontrollert. Et av punktene i planen at det skal lages en bransjestandard 

for smittevern for virksomheter som eksplisitt er nevnt i covid-19-forskriften § 14 (b): 

«Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller 
krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom 

bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike 

virksomheter åpne tidligere enn 27. april». 

Skoleflyging kvalifiserer til begrepet «én-til-én-kontakt». Med gjenåpning av den type virksomheter 

nevnt av regjeringen, er det også naturlig at det åpnes for skoleflyging med vilkåret om at det utvikles 

smittevernskrav som sikrer en forsvarlig gjennomføring.  

 

Med vennlig hilsen, 

 

 

 

John Eirik Laupsa 
Generalsekretær 

 


