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520 Følsomme områder 
 
Følsomme områder (FO) er arealer, hvor vi (ballon og følgehold) skal udvise sær-
lig forsigtighed. 
 
Formålet med unionens administration af Følsomme områder er - for at beskytte 
ballonsportens omdømme og sikre et godt forhold til landmænd m.fl. - at advare 
unionens medlemmer om områder, hvor de græssende tamdyr ikke umiddelbart 
kan ses i passende afstand eller hvor der findes særlige støjfølsomme dyr, f.eks. 
frilandsgrise og strudse.  
 
Advarslen er primært med henblik på at undgå situationer, hvor vores ballonfærd 
skræmmer dyrene på en sådan måde, at de forvolder skade på sig selv eller de-
res omgivelser. Sekundært er advarslen for at tilsigte, at unionens medlemmer 
ikke overtræder de særlige vilkår, der er gældende for flyvning under 500 fod. 
 
Husk at ikke alle områder i Danmark med dyr registreres som Følsomme områ-
der. Kun områder, hvor der tidligere har været problemer og hvor piloten efter-
følgende har indsendt en indberetning, registreres.  
 
Husk at du som udgangspunkt altid er ansvarlig for de skader du forvolder på 3. 
mands ejendom (og dyr). Hold derfor altid øje med indhegninger med dyr under 
flyvninger og hold passende afstand. Husk at du som pilot er ansvarlig for at 
kontakte 3. mand hvis du har mistanke om at have gjort skade. Husk også altid 
at have kort eller GPS opdateret med nyeste liste over Følsomme områder. 
 
Områderne er angivet på DBu’s hjemmeside. 
  
  
 
Følsomme områder opdeles i 3 grupper af områder 
 

Lyserøde områder 
Disse områder er arealer, hvor der har været problemer med græssende 
tamdyr. Arealerne overflyves med minimum 500 fod AGL. 
 
Mørkerøde områder 
Disse områder er arealer, hvor der holdes opdræt af særlige støjfølsomme 
dyr. Arealerne overflyves med minimum 1.000 fod AGL. 

 
Gule områder 
Disse områder er arealer, hvor ejeren ikke vil have at vi færdes eller lan-
der. 

 
Den horisontale udstrækning af de Følsomme områder registreres som en cirkel 
med en individuel radius i multipla af 250 meter. Radius skal være tilstrækkelig 
til, at den yderste grænse af området med græssende tamdyr passeres med 150 
meter. Såfremt de græssende tamdyr findes på en aflang mark, kan det eventu-
elt findes mere relevant at oprette to eller flere følsomme områder i forlængelse 
af hinanden. 
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Indberetning 
 
Et FO skal indberettes til den i DBu ansvarlige for Følsomme områder via skema-
et på DBu’s hjemmeside. 
 
 
Administration af Følsomme områder 
 
Når den FO-ansvarlige modtager en indberetning af et følsomt område opdateres 
excel-filen med positionsangivelser m.v. og linket på unionens hjemmeside 
ajourføres.  
 
I de tilfælde hvor der anmeldes et FO uden for ens eget normale flyveområde, 
kan det pågældende FO ’overdrages’ til en pilot, der normalt flyver i området. 
 
I de tilfælde hvor anmeldende pilot ikke længere er aktiv, udpeges en ny pilot, 
der normalt flyver i området, som ansvarlig på det pågældende FO. 
 
FO-listerne ajourføres hvert år i april måned. Primo april udsender FO-ansvarlige 
en mail til ”anmeldende/udpeget” pilot med anmodning om at bekræfte den fort-
satte eksistens eller sletning. 
 
Såfremt ”anmeldende/udpeget” pilot ikke reagerer på FO-ansvarliges henvendel-
se inden udgangen af april måned vil det Følsomme område fortsat blive opret-
holdt i 3 år fra oprettelse eller senest bekræftelse. Derefter vil det blive slettet. 
 
Ændringer til Følsomme områder kommunikeres til unionens medlemmer via 
”Hold dig opdateret” på DBu’s hjemmeside. 
 
 
 


