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Endnu et nyt projekt i Sjelle 
Sjelle får nu også Drone Airport  

Sjelle bliver centrum for den første nationale 
og internationale Drone Airport i Danmark 
Træer og flagstænger må højst være 8 meter 

Se projektet i Herskind Brugs og Galten Bibliotek 

www.Sjelle.dk er kommet i besiddelse af dokumenter, 
som detaljeret beskriver opførelse af en Drone Airport 
ved Sjelle. 
Placeringen vil være øst for Wedelslund Gods i 
området mellem Langelinie, Wedelslundsvej og 
Mindevej. 

Talsmand fra kommende Drone Airport oplyser over for 

Sjelle.dk, at der vil blive taget skridt til både borgerhøring og 

udarbejdelse af lokalplan. 

Samtidig understreges det, at projektet i sin helhed vil være 

bæredygtig, både set i forhold til trafikforhold, støj og den 

sårbare natur ved Lyngbygård å, engarealer og skov. 

Droneanlægget bygges i samarbejde med Apple, som p.t. er ved at opføre et større Datacenter ved Viborg.  

Flyvehøjden over Sjelle vil blive på mindst 10 meter over niveau 

I projektet for Drone Airport ved Sjelle fremgår det, at der over Sjelle by, Skjørring og Herskind vil blive en 

flyvehøjde der ikke kommer under 10 meter. 

Af sikkerhedsgrunde vil alle bygninger, der er over 8 meter høje, blive forsynet med en elektronisk sensor. 

Andre faste anlæg og skovarealer vil fremgå i Dronernes elektroniske navigationsudstyr.  

Alle private træer, flagstænger osv. som overstiger 8 meter vil skulle beskæres eller nedtages. Der kan dog 

ansøges om dispensation; men det skal i så fald afmærkes. Afmærkningen vil i disse tilfælde delvis skulle 

betales af den enkelte grundejer selv.  

Sjelle Drone Airport, vil både betjene nationale- og internationale Droneflyvninger og et 

mindre tilknyttet anlæg vil betjene private flyvninger, flyveopvisninger og Droneflyveskole.  

Skanderborg Kommune ser positivt på en Drone Airport ved Sjelle 

Sjelle.dk har forgæves forsøgt, at få en udtalelse fra Skanderborg Kommune om projektet. 

Skanderborg Kommune henviser til, at projektet endnu ikke er færdigbehandlet til politisk fremlæggelse; 

men, at der fra politisk side er udtrykt en positiv tilgang.  

Model af Sjelle Drone Airport kan ses på Galten Bibliotek og i Herskind Brugs. 

Opførelsen af Sjelle Drone Airport forventes afsluttet sensommeren 2017. 
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