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Dispensasjon bruk av droner - Sjunkhatten nasjonalpark Duokta reinbeitedistrikt
Vedtak
Duokta reinbeitedistrikt gis dispensasjon fra verneforskriften til bruk av drone i Sjunkhatten
nasjonalpark. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.
Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår:
•
Dispensasjonen gjelder fra 28. juli til og med 30. september 2021.
•
Drone får kun brukes for reindriften sine behov.
•
Dispensasjonen (eller kopi av den) skal medbringes i felt og fremvises ved kontroll.
•
Bruk av drone bør skje slik at forstyrrelser på besøkere i nasjonalparken unngås.
Bakgrunn
Mats Pavall v/ Duokta reinbeitedistrikt søker per telefon den 28. juli 2021 om dispensasjon
fra verneforskriften i Sjunkhatten nasjonalpark for bruk av drone i forbindelse med
kalvmerking og slakt juli-september 2021.
Grunnlaget for avgjørelsen
Midtre Nordland nasjonalparkstyre forvalter Sjunkhatten nasjonalpark og skal behandle
søknader om bruk av drone i dette verneområdet. Slike søknader kan behandles av forvalter
på delegasjon fra styret.
Sjunkhatten nasjonalpark ble opprettet ved kgl.res. av 5. februar 2010 (FOR-2010-02-05131). Formålet med nasjonalparken er primært å ta vare på et stort, sammenhengende og
villmarkspreget naturområde som inneholder særegne, representative økosystemer og
landskap, og som er uten tyngre inngrep. Blant verneformålene inngår i øvrig blant annet
bevaring av leveområde for sjeldne dyrearter i tilknytning til vann- og våtmarkssystemer,
bevaring av annet biologisk mangfold som preger området, og bevaring av det samiske
naturgrunnlaget. Allmennheten skal også gis anledning til uforstyrret naturopplevelse
gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.
Ifølge verneforskriften § 3 punkt 7.2 er bruk av motordrevet modellfly o.l. forbudt i
nasjonalparken.

Nasjonalpark

Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Láhko, Sjunkhatten og Rago

Naturreservat

Blakkådalen, Storlia, Dypen, Semska-Stødi, Langvassdalen-Ruffedalen, Stor-Graddis og Junkerdalsura

Landskapsvernområde

Saltfjellet og Gåsvatnan

Vurdering
I forhold til verneforskriften regnes drone som motordrevet modellfly (Miljødirektoratet sin
veileder om bruk av drone i verneområder, ref.nr. 2018/12818, dato 06.03.2019).
Nasjonalparkstyret har mulighet, etter naturmangfoldloven § 48, å vurdere dispensasjon fra
forbudet å bruke drone. Bestemmelsen åpner bland annet for at det kan gis dispensasjon
dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene
nevneverdig. Praksis er at slike dispensasjoner kun skal gis til bruk av droner i forbindelse
med beitenæring, tamreindrift, oppsynsvirksomhet, forvaltning, naturovervåkning,
naturkartlegging, skogbruk, vitenskapelige undersøkelser og liknende.
I forvaltningsplan for Sjunkhatten nasjonalpark er det vurdert at i forbindelse med
saunæringa vil drone medføre liten grad av støy i forhold til bruk av kjøretøy på barmark.
Samme forhold må også kunne tilregnes reindriften. Bevaring av det samiske
naturgrunnlaget er også en del i formålet med nasjonalparken. Dette sammentatt, i
kombinasjon med at hekketiden for fugl nå er over for denne sesongen, betyr at den søkte
bruken av drone ikke ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke
verneverdiene nevneverdig. Det er da mulig å gi dispensasjon etter naturmangfoldloven §
48.
Søknader som gjelder § 48 i verneområder skal også vurderes etter naturmangfoldloven §§
8-12 for å tilse at kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, at føre-var prinsippet blir
fulgt, at tiltaket ikke risikerer å bidra til den samlede belastingen eller å forårsake forstyrrelser
på økosystemene i området, at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver,
samt at den beste måten å gjennomføre tiltaket på blir brukt.
Verneområdeforvaltningen vurderer kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig. Føre-varprinsippet blir da ikke aktuelt. Bruken av droner vil redusere behov av bruk av kjøretøy, og da
bidra til en bedre måte å samle rein på. Med å sette vilkår for å unngå forstyrrelser for
almenheten vurderes tillatelsen ikke å bidra til den samlede belastningen på området.
Naturmangoldloven § 11 er ikke relevant i denne saken.
Konklusjon
Duokta reinbeitedistrikt gis dispensasjon fra verneforskriften til bruk av drone i Sjunkhatten
nasjonalpark fra 28. juli til og med 30. september 2021.
Klageadgang
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket
er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret.
Med hilsen
Johan Rova
seniorrådgiver
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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