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Søknad om dispensasjon til bruk av drone - Lofotodden nasjonalpark 
- Chili Harstad AS 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Chili Harstad AS v/Christian Willy Bruun gis tillatelse til bruk av drone i Lofotodden 
nasjonalpark i henhold til oppdrag gitt av Flakstad kommune. Tillatelse gis med 
hjemmel i forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark § 10, tredje ledd. 
 
Tillatelse gis med følgende vilkår: 

 Tillatelsen gjelder for turstitraseen Fredvang – Ryten – Kvalvika – Torsfjorden. 
Droneoperatør skal for hver 500 meter langs turstitraseen fly dronen opp på 120 meters 
høyde, ta ett panoramabilde, og så lande dronen igjen.  

 Tillatelsen gjelder for inntil 3 dager i perioden 24. juni – 31. august 2021.  
 Bruk av drone nær fugl og øvrig dyreliv skal unngås. Dersom rovfugl observeres i 

området, skal dronen tas ned inntil fuglen har trukket seg unna.  
 Droneoperatør skal være godt merket, og skal under oppdraget ha på seg refleksvest 

med tekst «dronepilot», «droneoperatør» eller lignende.  
 Tillatelsen skal medbringes i felt under oppdraget.  

Når det gjelder prosjektet med digitale informasjonsskilt ønsker styret å bli involvert i 
arbeidet med hvilken informasjon som skal legges ut om nasjonalparken. Dette for at 
verneverdiene i nasjonalparken blir tilstrekkelig ivaretatt. Kontaktperson er 
nasjonalparkforvalter for Lofotodden nasjonalpark.  
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Bakgrunn 
Chili Harstad søker om tillatelse til bruk av drone på turstien Fredvang – Ryten – 
Kvalvika – Torsfjorden i Lofotodden nasjonalpark. Søker jobber på oppdrag fra 
Flakstad kommune i forbindelse med et pågående prosjekt med digitale 
informasjonsskilt. 
 
Hensikten er å foto-dokumentere turstitraseen i sin helhet med panoramabilder, og at 
dette skal inngå i et interaktivt kart som gir oversikt over servicefunksjoner og turløyper 
i området. Tanken er å nå besøkende i kommunen. Besøkende skal gå inn på det 
interaktive kartet via en QR-kode, som gjøres tilgjengelig på informasjonsskilt som etter 
hvert blir plassert rundt i Flakstad kommune.  
 
Søker ønsker å få gjennomført arbeidet så snart som mulig, dvs. i løpet av juni/ juli.  
 
Søknaden i sin helhet og bekreftelse på oppdrag fra Flakstad kommune er vedlagt.  
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Lofotodden nasjonalpark ble opprettet ved kongelig resolusjon 22. juni 2018. Formålet 
med vernet av Lofotodden nasjonalpark står i verneforskriftens § 1 Formål: 
 
«Formålet med Lofotodden nasjonalpark er å bevare et stort naturområde som inneholder et 
særegent naturmangfold med særlig vekt på landskap uten tyngre naturinngrep, naturtyper, 
arter og geologiske forekomster. 
 
Formålet med nasjonalparken er videre å ta vare på: 

a) et unikt og kystalpint landskap med svært stor landskaps- og naturhistorisk verdi 
b) representative og særegne økosystemer med variasjonsbredden i naturmangfold, 

herunder arter, bestander, naturtyper, geologi og økologiske prosesser 
c) genetiske særtrekk hos fjellplanter i ett av områdene i Norge som har vært isfritt lengst 

og hos oseaniske arter på nordgrensa av sitt utbredelsesområde 
d) viktige naturtyper som ur og rasmark, kalkrike kystfjell og sanddyner 
e) artsrike områder i naturtypene kulturmarkseng og boreal hei 
f) leveområde for flere trua arter, herunder krykkje, teist, toppskarv og beitemarkssopp 
g) verdifulle kulturminner 
h) et viktig referanseområde for å studere utvikling i naturen, spesielt knyttet til geologiske 

prosesser, klimaendring og betydning beite har for etablering av skog i nordlige områder 
med oseanisk klima 

Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av 
naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging» 
 
Saken skal behandles etter forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark § 10 tredje 
ledd.  
 
Det følger av naturmangfoldloven (nml.) § 7 at saken skal vurderes i henhold til 
prinsippene i lovens §§ 8 – 12 angående kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-
prinsippet (§ 9), samlet belastning på økosystemet (§ 10), kostnader ved 
miljøforringelse (§ 11) og miljøforsvarlige driftsmetoder (§ 12). 
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Vurdering  
Bruk av drone er i utgangspunktet forbudt i Lofotodden nasjonalpark. 
Nasjonalparkstyret kan gi tillatelse til bruk av drone når dette ikke strider med 
verneformålet.   
 
Bruk av drone kan ha negative effekter på dyreliv, og kan virke forstyrrende for folk som 
ferdes i fjellet. Lofotodden nasjonalpark er leveområde for havørn, kongeørn og flere 
rødlistede sjøfuglarter. I Norge er det gjort lite forskning på drone og påvirkning på 
fugler. Studier fra utlandet har vist at drone som regel gir en kortvarig stressreaksjon for 
fugler, men i spesielt sårbare perioder, f.eks. i hekke- og yngletida, kan selv kortvarige 
forstyrrelser ha store konsekvenser.  
 
Bruk av drone er planlagt i en periode som fortsatt må regnes som hekke- og yngletid 
for fugl. Det vises til andre verneområder som er opprettet for å ivareta hekkeområder 
for sjøfugl, og som normalt har et ferdselsforbud i perioden 15. april – 15. juli. Rovfugler 
er territorielle, og kan finne på å angripe dronen, noe som kan gi et uheldig utfall både 
for fugl og drone. Dronen er planlagt brukt punktvis hver 500 meter, og skal ikke fly 
over hele turstitraseen. En begrenset bruk av dronen vil redusere den negative 
påvirkningen på dyreliv, og droneoperatør kan bedre unngå uheldige situasjoner med 
fugl.  
 
For allmennhetens utøvelse av friluftsliv vil en flyvende drone være et fremmedelement 
i naturen. Bruk av drone kan virke forstyrrende for mange, og i verste fall virke 
ødeleggende for naturopplevelsen til de besøkende. De siste årene har bruk av drone 
blitt mer og mer vanlig, både til profesjonell bruk og til hobbybruk, og vi merker et økt 
press på å få bruke drone i verneområdet.  
 
Nasjonalparkstyret bør i utgangspunktet ha en restriktiv holdning til å tillate bruk av 
drone i Lofotodden nasjonalpark, og bør unngå å gi tillatelse til rent rekreasjonsbruk av 
drone eller til kommersielle aktører som ikke har som formål å fremme verneverdiene i 
nasjonalparken.  
 
Søker skal på oppdrag fra Flakstad kommune utarbeide et interaktivt kart med formål 
om å gi informasjon til besøkende som skal på tur i nasjonalparken. Denne typen 
informasjonsarbeid kan bidra til å tilgjengeliggjøre informasjon om Lofotodden 
nasjonalpark og dens verneverdier, toalett- og søppelhåndtering i innfallsporter, og 
turstiene i området. Fredvang er den mest brukte innfallsporten til Lofotodden 
nasjonalpark, og ferdselstellinger estimerer at Kvalvika og Ryten har omkring 50.000 
besøkende hvert år. Det er i dag lite informasjon rettet mot de besøkende når de 
kommer til Fredvang. Som besøksforvaltningstiltak vil dette være et positivt bidrag på 
innfallsporten Fredvang. Tiltaket kan mer konkret bidra til å kanalisere de besøkende, 
og redusere slitasjen på natur og lokalsamfunn.  
 
Konklusjon 
Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) er vurdert til å være godt nok. Ut ifra føre-var-prinsippet 
(§9) er det viktig at dronepilot unngår å fly i nærheten av rovfugl, og generelt viser 
hensyn i møte med annet dyreliv og turgåere. Samlet belastning være liten (§10). Etter 
forvalters vurdering vil omsøkte dronebruk ikke påvirke verneverdiene nevneverdig og 
det vil ikke være nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i 
Naturmangfoldloven §§ 11 og 12. 
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Nasjonalparkforvalter innstiller på at styret gir tillatelse til bruk av drone. I tillatelsen 
stilles det vilkår som ivaretar hensynet til dyreliv og allmennheten.  
 
Klageadgang: 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Søknad om dispensasjon om å ta dronebilder i Lofotodden nasjonalpark 
2 Tilleggsinformasjon - Søknad om dispensasjon om å ta dronebilder i Lofotodden 

nasjonalpark 
 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
Turbeskrivelse og kart over turstitrasé: 
https://lofoten.info/sites/l/lofoten.info/files//ryten__turkort_2020_dl__norsk.pdf 

7

https://lofoten.info/sites/l/lofoten.info/files//ryten__turkort_2020_dl__norsk.pdf

	Forside 
	Saksliste 
	ST 19/21 Søknad om dispensasjon til bruk av drone - Lofotodden nasjonalpark - Chili Harstad AS
	Saksfremlegg


