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Sammendrag: 

Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, 
utfordringer og samfunnsnytte 

Luftsportsmiljøet i Norge er allsidig og variert. Deler av miljøet er på 
vikende front, med synkende aktivitet for motorfly og seilfly, mens mikrofly 
opplever vekst. En stor del av luftsportsaktiviteten i Norge finner sted på 
Østlandet og rundt de store byene Stavanger, Bergen og Trondheim.  
Den største utfordringen knyttet til utøvelse av luftsportsaktiviteter er 
usikkerhet. Det er usikkerhet knyttet til implementering av nytt felles-
europeisk regelverk og ny luftromsstruktur. Det er også usikkerhet knyttet 
til tilgang på landingsplasser, særlig i Osloregionen etter utflyttingen av 
hovedflyplassen fra Fornebu, men også på andre steder i landet, hvor det er 
utfordringer med hensyn til kommersiell trafikk og tilgang til lufthavn 
utenom åpningstid. Videre er det usikkerhet knyttet til fremtidig tilgang på 
drivstoff på grunn av forventet utfasing av det blyholdige flydrivstoffet 
100LL. 
Luftsport er i stor grad avhengig av frivillig innsats, noe som også gjenspeiles 
i beregninger av sysselsetting. Beregninger viser at luftsportsaktivitetene i 
Norge bare genererer 124 årsverk. Flygerutdanning og rekruttering til 
luftfart er et viktig element i luftsportens samfunnsnytte. I tillegg gir 
luftsporten samfunnsnytte i form av frivillig brannovervåkning, søk og 
redning. Luftsporten har også verdi i seg selv med tanke på at idrett og 
rekreasjon kan skape samfunnsnytte i form av fellesskap, inkludering og 
kompetanseutvikling. 
 
Bakgrunn og problemstilling 
Samferdselsdepartementet publiserte sommeren 2008 rapporten ”Strategi for 
norsk luftfart”. Departementet fikk brede innspill fra allmennflysegmentet, men 
allmennflygingen fikk likevel liten omtale i strategidokumentet. Samtidig har 
allmennflygningens rolle i europeisk luftfart fått økt fokus, blant annet i 
forbindelse med implementering av felleseuropeisk regelverk innen luftfart.  

Det er ikke tidligere foretatt kartlegginger av allmennflyging i Norge, og 
foreliggende rapport om luftsport er del av Samferdselsdepartementets arbeid for 
å belyse allmennflygingen i Norge. Formålet med rapporten er å frembringe mer 
informasjon om luftsportsaktivitetene i Norge ved å kartlegge omfang, 
utfordringer og samfunnsnytte. Kartleggingen omfatter motorfly, seilfly, mikrofly, 
hang- og paraglider, fallskjerm, ballongflyging, modellfly og selvbygging/ 
restaurering. 
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Rapporten er basert på statistikk fra Norges Luftsportsforbund (NLF), Luftfarts-
tilsynet og Avinor, samt intervjuer med representanter fra ulike deler av luft-
sportsmiljøet, tilsynsmyndigheter, infrastruktureiere og andre relevante aktører.  

 
Omfang 
Norges Luftsportsforbund organiserer en stor del av luftsportsutøverne i Norge, 
og i 2009 hadde forbundet i overkant av 17 000 medlemskap, fordelt på syv ulike 
seksjoner. Seksjonene for motorfly, modellfly, hang- og paragliding er størst målt 
i antall medlemmer, mens det er seksjonene for modellfly, mikrofly og fallskjerm 
som har opplevd størst vekst i antall medlemmer i perioden 2000-2009. 

Motorfly er den største allmennflyaktiviteten, med rundt 36 000 flytimer i 2009. 
Utviklingen i antall flytimer for norsk allmennflygning i perioden 1994-2009 viser 
imidlertid at motorfly og seilfly har synkende aktivitet, mens mikrofly opplever 
vekst.  

En stor del av luftsportsaktiviteten i Norge finner sted på Østlandet og rundt de 
store byene Stavanger, Bergen og Trondheim. En fjerdedel av den registrerte 
klubbflygingen med motorfly finner sted på Kjeller. En kartlegging av bosteds-
kommune for medlemmer med gyldig flygebevis og/eller medlemmer generelt 
viser at aktiviteter med lavere krav til infrastruktur (bla verksted og tilgang til 
drivstoff), som mikrofly, modellfly, hang- og paragliding, har større geografisk 
spredning enn aktiviteter som er avhengig av infrastruktur (motorfly, seilfly, 
fallskjerm). Flyplasser med ordinær rutetrafikk som har flest flybevegelser knyttet 
til allmennflyging er Sola, Notodden, Flesland, Torp og Geiteryggen. 

 

Samfunnsnytte 
Rapporten vurderer ulike aspekter ved luftsportens samfunnsnytte. Beregninger 
viser at luftsportsaktivitetene i Norge generer 124 årsverk, inkludert 73 årsverk 
som direkte sysselsettes av luftsportsaktiviteter, og 51 årsverk knyttet til 
luftsportens indirekte og induserte virkninger. 

Flygerutdanning og rekruttering til luftfart er et viktig element i luftsportens 
samfunnsnytte. Luftsportsmiljøet har egne flyskoler gjennom flyklubbene, og 
luftsportsmiljøet er en viktig rekrutteringskilde av piloter til luftfarten i Norge. 
Luftfartsskolen tilbyr videreutdanning fra privatflygersertifikat til trafikkflyger, og 
har per 2010 ca 70 prosent av utdanningsmarkedet i Norge. Luftsportsmiljøet er 
også viktig når det gjelder å vedlikeholde ferdigheter.  

I tillegg gir luftsporten samfunnsnytte i form av frivillig brannovervåkning, søk og 
redning. Luftsport kan skape økonomiske ringvirkninger, for eksempel gjennom 
flystevner og festivaler som Ekstremsportveko på Voss, og miljøet spiller også en 
rolle i bevaringen av kulturarv. Dakota-klubben i Norge synliggjør en viktig del 
av luftfarts- og samferdselshistorien gjennom vedlikehold og bevaring av et 
veteranpassasjerfly som kan knyttes både til historiske krigs- og fredsbevarende 
operasjoner og til selve grunnlaget for sivil luftfart slik den fremstår i dag. 
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Luftsporten har også verdi i seg selv. Idrett og rekreasjon kan skape samfunns-
nytte i form av fellesskap, inkludering og kompetanseutvikling. Samfunnsnytte 
kan dermed betraktes som en konsekvens av summen av de verdier en aktivitet 
generer, knyttet til de mennesker som utøver aktiviteten. Både luftsport og andre 
aktiviteter kan dermed gi effekter som er positive for et samfunn.  

 

Utfordringer 
Luftsportsmiljøet står overfor en rekke utfordringer. Noen utfordringer er felles 
for hele miljøet, mens de ulike segmentene kan oppleve mer spesifikke 
utfordringer knyttet til sine ulike aktiviteter.  

En av luftsportens utfordringer er knyttet til regelverket, som er utviklet med 
tanke på kommersiell luftfart, og som nå er i en overgangsfase hvor nasjonale 
reguleringer skal erstattes av et felleseuropeisk regelverk. For luftsportsmiljøet er 
det viktig at det overordnede felleseuropeiske regelverket innarbeides i norske 
forordninger på en måte som tar hensyn til deres behov. Nytt regelverk knyttet til 
vedlikehold av fartøy og sertifiseringsbestemmelser gir økte kostnader og nye 
krav til ferdigheter. Tilgang på luftrom er en annen utfordring som fordrer at 
praktiseringen av ny luftromsorganisering tilrettelegger for luftsporten på en 
forutsigbar, praktisk og gjennomførbar måte. 

For mange flyklubber er det usikkerhet i forbindelse med lokalisering og 
landingsmuligheter. Manglende forutsigbarhet knyttet til fremtidige avtaler på 
lokale flyplasser begrenser viljen og muligheten til å investere i fasiliteter og 
materiell, noe som igjen har en negativ innvirkning på rekruttering. Småfly-
situasjonen på Østlandet etter at Fornebu ble nedlagt er uforutsigbar, og løsningen 
som foreligger per i dag er ikke tilfredsstillende for utøverne. Støyproblematikk 
knyttet til lufthavner er til hinder for eventuelt å anlegge nye flyplasser, ettersom 
mange kommuner og enkeltpersoner ikke ønsker å tillate småflyplass i sitt nær-
område.  

En annen utfordring er knyttet til det blyholdige drivstoffet 100LL, som forventes 
utfaset i nær fremtid. Dette vil være ødeleggende for de deler av småflymiljøet 
som krever høyoktan flybensin. Kombinert med andre utviklingstrekk som 
stimulerer til økt aktivitet i mikroflysegmentet, kan man forvente en fremtidig 
endring av luftsportsmiljøets sammensetning. Dette kan igjen bidra til en 
fremtidig reduksjon av utslipp fra luftsportsmiljøet.  
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