
Dronetegn
Lær de vigtigste regler på 

4 minutter



Bemærk!
I det efterfølgende ses en forenklet gengivelse af 
reglerne i Bekendtgørelse om flyvning med droner 
udenfor bymæssigt område. Det skal bemærkes, at den 
juridisk gældende tekst skal findes direkte i 
bekendtgørelsen. Forenklingen her har til formål at gøre 
teksten let for alle at læse. 
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En mikrodrone er en drone, som vejer under 250 gram 
og højst kan flyve 50 km i timen. En drone, som vejer 
over 250 g, men under 25 kg betegnes som en mindre 
drone. Mikrodroner er undtaget fra nogle af reglerne for 
mindre droner.
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250 g



4

Der er regler for flyvning med droner. Det er drone-
førerens ansvar at reglerne overholdes – ellers kan man 
straffes. Der er lovmæssigt ikke forskel på droner og 
modelfly. Reglerne kan findes via droneregler.dk



Et bymæssigt område er et område, der bruges til 
beboelse, erhverv eller rekreative formål, eksempelvis 
sportspladser, sommerhusområder, beboede camping-
pladser og bebyggede industri- og havneområder. 
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Parker, strande eller andre rekreative områder, der ligger 
inden for, sammen med eller i umiddelbar tilknytning til 
bymæssigt område, er også bymæssigt område. Flyvning 
i by kræver dronebevis og et professionelt formål.
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Flyvning med mindre droner uden for bymæssigt 
område skal udføres, så andres liv og ejendom ikke 
udsættes for fare eller unødig ulempe, ligesom der skal 
tages hensyn til dyreliv og dyrehold.
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Droneføreren er ansvarlig for overholdelse af gældende 
regler for fotografering på offentlige og private steder. 
Reglerne for fotografering fremgår af tv-overvågnings-
loven, persondataloven og straffeloven.
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Ejeren af en drone skal være registreret hos Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen og skal være dækket af en 
gyldig ansvarsforsikring, inden der flyves med dronen.
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Dronen skal være mærket med ejers navn og telefon-
nummer og det registreringsnummer, som Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen har givet droneejeren. En 
drone må maksimalt veje 25 kg.
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Jens Jensen, Telefon 12345678
Registreringsnr. 1
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Droneføreren skal have et dronetegn, og hvis dronen 
vejer over 7 kg, skal droneføreren være mindst 16 år. 
Hvis droneføreren er under 15 år, udføres testen 
sammen med droneførerens værge. Er droneføreren 
under 12 år, skal flyvningen overvåges af en myndig 
person.



Flyvning med droner, der er udstyret med 
jetturbinemotor, skal foregå fra en godkendt 
stormodelflyveplads.
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Droneføreren skal indhente information om restriktioner 
i luftrum, der planlægges anvendt, på droneregler.dk.
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Det omgivende luftrum skal konstant overvåges af 
droneføreren, og flyvningen skal afbrydes, hvis et 
bemandet luftfartøj nærmer sig.
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Vigepligt



En drone må ikke flyve så tæt på andre droner, at der 
kan opstå fare for sammenstød.
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Vigepligt



Flyvehøjden må ikke overstige 100 meter over terræn, 
og dronen skal under hele flyvningen være inden for 
droneførerens synsvidde.
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Maksimalt 
100 m



Flyvning med droner over beboelsesejendomme og 
dertil hørende arealer, som er afgrænset af hegn, hæk, 
mur eller lignende, må ikke finde sted uden ejers 
tilladelse.
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Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 
100 meter vandret afstand fra bygninger, som anvendes 
til beboelse, erhverv, rekreative formål og dyrehold, 
uden ejers tilladelse.
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Minimum 
100 m



Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 
150 meter vandret afstand fra jernbaner, motorveje, 
motortrafikveje, hovedveje samt øvrige offentlige veje 
med trafik.
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Minimum 
150 m



Flyvning må ikke finde sted nærmere end 5 km vandret 
afstand fra en bane på en offentlig flyveplads og 8 km 
på en militær flyvestation.
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Minimum 
5 eller 8 km



Flyvning må ikke finde sted nærmere end 150 meter 
vandret afstand fra kongehusets residenser, 
ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets 
ejendomme, kriminalforsorgens institutioner og 
militære installationer.
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Minimum 
150 m



Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 
50 meter fra bemandede skibe og både og offshore-
installationer.
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Minimum 
50 m



Flyvning nærmere end 150 meter vandret afstand fra 
uheldssteder, hvor politi og øvrige beredskabs-
myndigheder arbejder, må ikke finde sted.
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Minimum 
150 m



Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere 
end 50 meter vandret afstand fra andre 
mennesker, medmindre disse er 
deltagere i eller tilskuere til flyvningen.
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Minimum 
50 m



God fornøjelse

- tag dit dronetegn på
Droneregler.dk




