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Denne drone er et luftfartøj. Luftfartslovgivningen finder anvendelse.

Som dronepilot er du ansvarlig for
sikkerheden, når du sender din
drone i luften.
Inden du sender din drone i luften, skal du
 
Sikre
dig, at ejeren af dronen registreres hos den nationale
myndighed (hvis registrering ikke allerede er foretaget)
 
Sikre
dig, at dit registreringsnummer er afmærket på dronen og
er uploadet til fjernidentifikationssystemet
Læse producentens anvisninger
 Følge den obligatoriske onlineuddannelse og bestå prøven
 
Gennemføre
en praktisk selvuddannelse og bestå en teoretisk
prøve i en enhed, der er anerkendt af din nationale myndighed

Tjekke, hvordan du registrerer dig,
hvordan du får trænet, og hvor
du må flyve:
www.easa.europa.eu/drones/NAA

Overtrædelser
er strafbare.
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PÅBUDT
Sørg for, at du har en
forsikring, der dækker

Flyv ikke højere end 120 m
over jorden

Tjek, om der er
flyveforbudszoner og
eventuelle begrænsninger i
det område, du vil flyve i

Flyv ikke i nærheden af et
luftfartøj eller lufthavne,
helikopterlandingspladser
eller steder, hvor der pågår
en beredskabsindsats
Respekter andre personers
privatliv.

Hav altid din drone inden for
synsvidde
Hold sikker afstand mellem
dronen og mennesker, dyr
og andre luftfartøjer

5m

FORBUDT

Når du flyver tæt på
mennesker, skal du aktivere
lavhastighedsfunktionen og
holde en vandret afstand på
mindst 5 m, ellers 30 m
Giv straks din nationale
luftfartsmyndighed besked,
hvis din drone er involveret
i en ulykke, som medfører,
at personer bliver alvorligt
kvæstet eller dræbt, eller som
påvirker et bemandet luftfartøj
Brug din drone inden for
de grænser, der er fastsat i
producentens anvisninger

Foretag ikke bevidst
optagelser og offentliggør
ikke fotos, videoer eller
lydoptagelser af personer
uden deres tilladelse
Brug ikke dronen til at
transportere farligt gods
eller nedkaste materiale
Foretag ikke ændringer
af din drone. Det er kun
tilladt at uploade det
software, der anbefales af
droneproducenten

