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Tillatelse til flyging med drone i Jomfruland nasjonalpark i 2021
Oslo company gis tillatelse på vilkår til flyging med drone i nasjonalparken i inntil seks timer i
perioden 12.08 – 31.08.21.
Bakgrunn
Oslo company har 20.07.21 søkt om tillatelse til bruk av drone i Jomfruland nasjonalpark i forbindelse
med filmopptak i forbindelse med TV-serien Camp culinaris.
Myndighet
Nasjonalparkstyret har delegert myndighet til å avgjøre saken til forvalter.
Forholdet til verneforskriften og naturmangfoldloven
I verneforskriften § 10 om forbud mot forurensning og støy er det et generelt forbud mot bruk av
motordrevet modellfly eller lignende. Det er ikke hjemmel i § 10 for å kunne gi dispensasjon.
Etter verneforskriften § 11 om generelle dispensasjonsbestemmelser, kan forvaltningsmyndigheten
gjøre unntak fra verneforskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke
verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige
samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.
Forvalters vurdering
Forholdet til miljørettsprinsippene i naturmangfoldloven
§ 8 om kunnskapsgrunnlaget:
Det er først og fremst hensyn til dyrelivet som er relevant i forbindelse med flyging med drone.
Forvaltningsmyndigheten mener å ha tilstrekkelig kunnskap om dyrelivet. Kunnskapsgrunnlaget er
vurdert som tilstrekkelig og naturmangfoldloven § 9 om føre-var-prinsippet kommer ikke til anvendelse.
§ 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning:
Det er ikke kjent hvor mange søknader som kan forventes om tillatelse til tilsvarende droneflyging.
Nasjonalparkstyret legger til grunn at det bare kan gis tillatelse dersom droneflygingen gjelder opptak
som skal brukes mot et større publikum som kan tjene informasjonen om nasjonalparken, samt i
eventuell vitenskapelig sammenheng eller i annen nødvendig sammenheng, og ikke til private formål,
er det antakelig snakk om et fåtall søknader i året. Samlet belastning ved å gi tillatelse i denne saken
vurderes derfor å være begrenset.
Forholdet til formålsbestemmelsen i verneforskriften § 11
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Flygingen vurderes til ikke å være i nevneverdig strid med formålet med nasjonalparken som er å ta
vare på et større naturområde med geologisk særpreg med israndavsetninger og biologisk mangfold i
sjø og på land med særegne og representative økosystemer og landskap som er uten tyngre
naturinngrep.
Konkret vurdering
Under forutsetning av at flygingen foregår i minst 50 meters høyde over sjø, og at det ikke flys over
sjøfuglsoner med ferdselsforbud i hekketiden eller over andre områder der det ligger mye fugl på sjøen,
herunder området nord for Øytangen på Jomfruland, vil den ha liten virkning for verneverdiene.
Forstyrrelsen vil dessuten være forbigående.
Flygingen gjelder opptak av bilder som skal brukes mot et større publikum.
Vedtak
Oslo company gis tillatelse på vilkår til flyging med drone i nasjonalparken i perioden 12.08 – 31.08.21, i
forbindelse med filmopptak til TV-serien Camp kulinaris. Tillatelsen er gitt i medhold av verneforskriften
§ 11 på følgende vilkår:
1. Det skal ikke flyges over sjøfuglsoner eller andre områder med mye sjøfugl på sjøen, herunder
nord for Øytangen gård på Jomfruland. Sjøfuglsonene er vist i vedlagte kart.
2. Det kan flys inntil seks timer.
3. Det skal holdes minst 50 meters høyde slik at fuglelivet ikke blir forstyrret.
4. Tillatelsen skal tas med under flygingen og framvises etter forespørsel fra Politi eller Statens
naturoppsyn.
Vedlegg
Kart som viser sjøfuglsoner i nasjonalparken (kartet må zoomes inn).
Klagerett
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt. Klagen bør være
begrunnet og skal sendes nasjonalparkforvaltningen.

Med hilsen

Morten Johannessen
nasjonalparkforvalter
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