
 
 

 

 

Retningslinjer for søknad om dronebruk i Forollhogna nasjonalpark 
(Vedtatt i styremøte den 07.12.22 som NP-sak 34/2022)  

 

Type søknad  Vurdering  Vilkår ved tillatelse/ grunnlag for 
avslag  

Forskning, naturdokumentasjon   Tillatt, men på vilkår.  Styre unna sårbare områder og 
perioder der det er mulig, se 
vedlagte kriterier for 
dispensasjonspraksis.   

Overvåking for 
samfunnstrygghet  

Tillatt, men på vilkår.  
 

Styre unna sårbare områder og 
perioder om det ikke er akutt, se 
vedlagte kriterier for 
dispensasjonspraksis.   

Forvalting av nasjonalparken Tillatt, men på vilkår. 
 

Styre unna sårbare områder og 
perioder om det ikke er akutt, se 
vedlagte kriterier for 
dispensasjonspraksis.   

Skjøtsel  Tillatt, men på vilkår. 
 

Nødvendig skjøtsel som ligger 
innenfor hjemmelen i NML § 47 
skjøtsel av verneområder og som 
skjer i regi av eller på oppdrag fra 
forvaltningsmyndigheten for 
nasjonalparken/naturreservatet.  
Styre unna sårbare områder og 
perioder der det er mulig, se 
vedlagte kriterier for 
dispensasjonspraksis 

I forbindelse med næring Tillatt, men på vilkår. 
 

For beitenæring, landbruksformål, 
oppsynsvirksomhet o.l. kan 
dispensasjon etter NML § 48 gis.  
Sårbare områder og perioder skal 
unngås, se vedlagte kriterier for 
dispensasjonspraksis.   

Naturprogram, formidling om 
nasjonalparken 

Tillatt, men på strengere 
vilkår.  

Styre unna sårbare områder og 
perioder, se vedlagte kriterier for 
dispensasjonspraksis.   

Reiseliv, overordnet 
markedsføring for lokal 
verdiskapning   

Kan tillates, men på 
strengere vilkår.  

Ikke markedsføre aktiviteter til 
sårbare områder i sårbare tider. 
Presedensvirkning, jf. NML § 10 
samlet belastning. Ønsket trafikk 
med drone kan legges til områder 
med tålt bruk.  

Enkeltbedrift  
- Her inngår guidede foto-turer  

Nei 
 

Presedensvirkning jf. NML 
§ 10 samlet belastning. 
Kan legges til områder 
utenfor nasjonalparken 
eller benytte andre 
opptaksformer som ikke 
trenger tillatelse.  

Arrangement/konkurranser   

Turdokumentasjon for grupper  

Private turer, filmer og bilder for 
sosiale media  

Underholdningsprogram 

Spillefilm/Reklame  

Nyhetsformidling 

 



 
 

 
 
 
 
Kriterier for dispensasjonspraksis til dronebruk i Forollhogna nasjonalpark og 
Grøntjønnan naturreservat: 

a. Det skal tas hensyn til perioder som er sårbare for dyre – og fuglelivet, og hekke- og 
yngleområder skal unngås. Det forutsettes at ved bruk av droner skal det tas særlig 
hensyn til villrein, slik at risiko for forstyrrelser unngås. Bruken av drone må dersom 
mulig utøves utenom kalvingstid, brunsttid og villreinjakten. 

b. Det kan ikke gis tillatelse av generell karakter.  
c. Det kan åpnes for flerårig dispensasjon i forbindelse med beitenæringen, forskning og 

forvaltning. 
d. Søknad skal inneholde tid og sted, område skal avmerkes i kart, og formålet for bruk 

av drone skal beskrives. 
e. Søker er pliktig til å innhente nødvendige tillatelser fra grunneier og følge 

Luftfartstilsynets regler for bruk av drone. 
f. Ved publisering av film og bilder skal det gå klart fram at det er gitt tillatelse fra 

nasjonalparkstyret.    


