
 
 

 

 

Dato: 24.08.20 

 

Færder nasjonalpark – prinsipper for dispensasjoner til 

droneflyging 

 
Hva saken gjelder 

Færder nasjonalpark mottar en rekke henvendelser om bruk av drone til filming i Færder 

nasjonalpark. Verneforskriften til Færder nasjonalpark, § 3, punkt 7, forurensning omhandler 

forbud mot droneflyging: § 3, pkt. 7.2: Unødvendig støy er forbudt. Bruk av modellfly og 

lignende er forbudt. 

 

 

Vurdering 

§ 1 omhandler formålet ved opprettelsen av Færder nasjonalpark: Formålet med opprettelsen 

av Færder nasjonalpark er å bevare et større naturområde med representative økosystemer 

ved kysten i ytre Oslofjord med særlig vekt på landskap, naturtyper, arter og geologiske 

forekomster på land og i sjø og som er uten tyngre naturinngrep. 

 

Videre er formålet: Allmenheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen 

gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv, med liten grad av teknisk  

tilrettelegging. 

 

Under § 3 Vernebestemmelser listes det videre opp forbud, samt hva forbudet ikke er til 

hinder for, og hva vernemyndighetene kan gi søknad til, blant annet til bygningsmessig 

vedlikehold, endringer, innretninger for friluftsliv mm. 

 

§ 3, punkt 3 omhandler vern av dyrelivet: Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og 

gyteplasser, er vernet mot skade og unødig forstyrrelse… 

 

§ 3, punkt 5 omhandler ferdsel, og punkt 5.2, forbud mot fersel: I sone B (sjøfuglområder) er 

det i tiden 15. april til og med 15. juli forbud mot all ferdsel på land og på sjø nærmere enn 

50 meter fra land.  Dette omfatter også surfebrett, seilbrett, kiting, paraglider og lignende 

samt dykkeaktivitet. 

 

Ved vurdering av dispensasjonssøknader vektlegges følgende: 

1) Formålet med dronefilming 

- Det gjøres en vurdering av hva filmingen skal benyttes til og hvilket budskap 

filmen har 

- Er filmingen absolutt nødvendig 

- Kan filmen ha nytteverdi for forvaltningen 

- Er det absolutt nødvendig å benytte drone 

 



 

 

2) Geografisk avgrensning 

- Hvor skal det filmes og hva skal filmes 

 

3) Periode for filming 

- Ønskes det å filme i perioden med ilandsstigningsforbud (sårbar for hekkende 

fugl) 

- Er det i høysesong for friluftslivet 

 

4) Samlet belastning 

- Kan filmingen skade verneformålet 

- Samlet belastning av antall dronetillatelser i løpet av et år har ikke vært vurdert i 

særlig grad.  Samlet belastning pr søknad vurderes 

- Det kan være aktuelt å innhente mer kunnskap om samlet belastning av antall 

dronetillatelser, og påvirkning på verneformålet 

 

I 2019 var det 4 søknader og hittil i 2020 3 søknader. 

 

 

 

 

Anbefaling: 

Styret tar saken til orientering 



         ST 16/20 b. 

 

Til Færder nasjonalpark v/Jon Sanness Andersen, ordfører Færder kommune 

 

 

Ang. fiskeredskap i Færder nasjonalpark 

 

Vi har følt at det har vært dårlig tilsyn med ulovlig redskap i nasjonalparken.  Det var gledelig å lese i 

TB at Fiskeridirektoratet hadde gjort en jobb med å fjerne redskap nå i sommer. 

Imidlertid er vi bekymret for at det var en engangsforeteelse, og opplevde at det var mye bedre før 

da vi hadde lokalt oppsyn (Morten Skarpaas)som kunne varsles.  Småfisker’n avd Tønsberg er et 

høringsorgan i flere sammenhenger og har ca 300 medlemmer.  Vi ser  stadig at det står ulovlig 

redskap på hummerplasser og i reservatet, og ønsker at det er et lokalt oppsyn som vi kan melde fra 

til, slik som vi hadde tidligere.   Politi og Skjærgårdstjenesten har ikke kapasitet til å gjøre noe med 

dette.  Fiskeridirektoratet  (Flødevigen) og Kystvakta aksjonerer kanskje 1-2 ganger pr år og det er for 

sjelden. 

Vi ønsker oss lokalt tilsyn som kan varsles hver gang vi finner ulovligheter i nasjonalparken og  

hummer-reservatet, helst en person som Morten Skarpaas som er lokalkjent og har kunnskap om 

lover og regler for fisket. 

Fortsatt god sommer☺ 

 

Mvh 

Frode Hansen 

Leder i Småfiskern, avd Tønsberg 

 

 

 



Fra: post@miljodir.no[post@miljodir.no]
Sendt: 17. aug 2020 09:07:10
Til: Postmottak FMVT
Tittel: Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter)

Vår ref 2020/8969

Vedlagt følger brev fra Miljødirektoratet. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Miljødirektoratet gjøres til post@miljodir.no

Attached is a letter from the Norwegian Environment Agency. The letter is sent electronically without a signature and
should be considered as an original document. Paper documents will not be forwarded.
If you have official responses and inquiries, please send it to the Norwegian Environment Agency post@miljodir.no

Vennlig hilsen 
Maria Skar Knutsen | rådgiver 
e-post: Maria.Skar.Knutsen@miljodir.no 



Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 
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Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|  
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no
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Oversendelse av bekymringsmelding om forurensning i 
Færder nasjonalpark 

 
Miljødirektoratet har mottatt en henvendelse med bekymring om forurensning med kloakkutslipp fra 
småbåter i Færder nasjonalpark. Vi ber Færder nasjonalparkstyre om å håndtere henvendelsen, som 
ligger vedlagt. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Fossum Maria Skar Knutsen 
seksjonsleder rådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi til: 
Morten Edøy    
Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 
 

Færder nasjonalparkstyre 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076 
3103 TØNSBERG 

 
 
Trondheim, 12.08.2020 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2020/8969 

Saksbehandler: 
Maria Skar Knutsen 

http://www.norge.no/


Fra: Morten Edøy (modoy@icloud.com)
Sendt: 25.06.2020 07:58:52
Til: Postmottak Miljødirektoratet
Kopi: 

Emne: Vedrørende forurensing av kloakk utslipp i Færder Nasjonalpark
Vedlegg: 

Hei,
Jeg har tidligere kontaktet Fylkesmann i Vestfold og miljøkomiteen på Stortinget vedrørende kloakk utslipp fra småbåter i Færder
Nasjonalpark. Her er det ikke mye som skjer og er  skuffet over tilbakemeldinger. Nå prøver jeg dere.
Siden forskrift sier at det er forbudt har jeg bedt forvalter om å legge til rette for småbåtbrukere. I dag så er det kun 1 tømmestasjon
(Verdens Ende). Tror virkelig at flere tusen småbåter vil kjøre fra andre steder (eller utenfor parken) til Verdens Ende for å  tømme?
Tidligere var det ingen informasjon til båtfolket om dette. Iår har de kommet med en liten setning.
Her må forvalter (les kommuner) komme på banen snarest og få flere tømmestasjoner på strategiske steder. Eksempel Bolærne,
Ildverket, Hvasser, etc.
Dette betyr veldig mye for det lokale miljøet.
Jeg har observert hvordan sjøbunnen har utviklet seg siden 1970 tallet da jeg har brukt skjærgården både over og under vann.
Tilstand idag er ikke overraskende for meg. Dette er ikke ene og alene kloakk, men er lite bidrag lokalt.

Mvh
Morten Edøy
Sjøkaptein,
Bestefar og en som har brydd seg for miljøet i mange år.

Sendt fra min iPad



 
Nasjonalpark Færder Nasjonalpark 
  

Postadresse 
 
   

Besøksadresse 
Bygg I, Statens Park.  
Anton Jenssensgate 4 
Tønsberg 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 33 37 10 00 
Direkte:  +47 33371177 
Epost: fmvtpost@fylkesmannen.no 
Nettside: http://ferdernasjonalpark.no/ 

Morten Edøy 
 
   

 

Saksbehandler Anne Sjømæling Vår ref. 2020/7842-0 432.3 Deres ref.  Dato 26.08.2020 

 

Færder nasjonalpark - forurensning - utslipp fra småbåter 

Vi viser til din henvendelse til Miljødirektoratet av 25.06.20 vedrørende forurensning av 
kloakkutslipp i Færder nasjonalpark. 
 
Færder nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Færder nasjonalpark for saker som er 
knyttet til skjøtsel og informasjon, og enkel tilrettelegging for friluftslivet. Når det gjelder 
tyngre tilrettelegging, slik som brygger eller tømmestasjoner, er det Færder eller Tønsberg 
kommune som er ansvarlig myndighet.  
Til din informasjon har Færder nasjonalparkstyre gjentatte ganger påpekt viktigheten av 
tilgjengelige tømmestasjoner for Færder kommunes administrasjon, og opplever å ha god 
dialog med Færder kommune. 
Nasjonalparkforvaltningen har lagt ut informasjon på våre nettsider om tømmestasjon på 
Verdens Ende. Vi har også nå blitt kjent med at det er tømmestasjoner i Tønsberg 
gjestehavn og Vallø småbåthavn, og vi vil oppdatere våre nettsider med denne informasjon. 
 
Færder nasjonalpark takker for ditt engasjement, og lover å fortsatt være en pådriver mot 
Færder kommune for god tilrettelegging i skjærgården. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Sjømæling 
nasjonalparkforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Kopi til: 
Vestfold og Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN 
Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 
Forum for Natur og Friluftsliv i 
Vestfold 

Stadionveien 5 3214 SANDEFJORD 

Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
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