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Avslag bruk av droner - Sjunkhatten nasjonalpark - Paal
Uglefisk Lund
Vedtak
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avslår Paal Uglefisk Lund sin søknad om å bruke drone i
Sjunkhatten nasjonalpark 27-29 juli 2021.
Bakgrunn
Paal Uglefisk Lund søker i e-post datert 26.07.2021 om dispensasjon fra verneforskriften for
å få bruke droner til filmning i Sjunkhatten nasjonalpark i datoene 27-29. juli 2021. Formålet
med filmningen er å lage turinfo med tekst, bilder, GPS og film til en blogg, som er del i et
prosjekt om å bestige Norges 1000 største fjell målt i primærfaktor.
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.
Verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark ble fastsatt ved kgl.res. 5. Februar 2010 (FOR2010-02-05-131). Formålet med Sjunkhatten nasjonalpark er fremfor alt å ta vare på et stort,
sammenhengende og villmarkspreget naturområde som inneholder særegne, representative
økosystemer og landskap, og som er uten tyngre inngrep.
I følge verneforskriften sin § 3 punkt 7.2 er unødvendig støy, f.eks. bruk av motordrevet
modellfly, forbudt i nasjonalparken.
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. 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. Ettersom denne
søknad ikke faller innom noen av disse brukskategorier skal den avslås.

Nasjonalpark

Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Láhko, Sjunkhatten og Rago

Naturreservat

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

Landskapsvernområde

Saltfjellet og Gåsvatnan

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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