
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/ 

Store Færder Ornitologiske Stasjon 

Saksbehandler Anne Sjømæling Vår ref. 2020/4912-0 
PRIMÆRKLASSERING 

Deres ref. Dato 11.05.2020 

Tillatelse til Sjøfugltelling i Færder nasjonalpark 

Vi viser til søknad av 4.5.20 ang. tillatelse til sjøfugltelling i områder med 
ferdselsrestriksjoner. 

Vedtak 
Store Færder Ornitologiske Stasjon gis tillatelse til ilandstigning til Hoftøya, Langøya, 
Knappen, Store og Lille Rauer, Langholmene og Fjæreskjær i perioden 15. mai til 5. juni, for 
å foreta totaltelling av sjøfugl. Tillatelsen gjelder fra 2020 til 2025. 
Vilkår: 

- Tellingene utføres så hurtig som mulig, for kortest mulig eksponering av reirene.
- Tiltaket utføres etter anvisning fra Statens Naturoppsyn.
- Resultatene blir tilgjengelig for nasjonalparkforvaltningen.

Klageadgang 
Avgjørelsen kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Klagefristen vil være tre uker 
etter at vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 

Bakgrunn 
Store Færder Ornitologiske Stasjon skriver i sin søknad: Store Færder Ornitologiske Stasjon 
har registrert sjøfugler i fuglestasjonens nærområde siden 70-tallet. Senere har vi i en 
årrekke registrert sjøfugler i et noe større område. Dette har vært som oppdrag for Statens 
Naturoppsyn (SNO). Områdene vi har registrert ligger alle innenfor dagens nasjonalpark.  
Oppdraget har i år skiftet «eier» og blir utført for Fylkesmannens Miljøvernavdeling.  

Grunnlaget for avgjørelsen 
Nasjonalparkforvalter har fullmakt til å gi tillatelser i samsvar med verneforskriften i mindre 
saker som ikke har prinsippiell betydning. Denne myndighet er delegert fra 
Nasjonalparkstyret. Omsøkt tiltak vurderes å være et forvaltningstiltak, som tidligere er utført 
på vegne av Statens Naturoppsyn.  Det er behov for å videreføre tellinger for å opprettholde 
lange dataserier av sjøfuglbestanden i Færder nasjonalpark.  Det er i tillegg behov for telling 
for å vurdere resultat av minkuttak på de ytre øyene. Tellingene vil bidra til verdifull kunnskap 
om utvikling av sjøfuglbestanden i Færder nasjonalpark. 
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Vurdering 
Naturmangfoldloven: 
§ 8: Føre-var-prinspippet vurderes ivaretatt da tiltakets begrensede virkning på naturmiljøet 
er tilstrekkelig kjent. 
 
§ 10: Den samlede belastning på naturmiljøet vurderes som begrenset pga. tiltakets korte 
varighet. 
 
§ 11: Vurderes som lite relevant. 
 
§ 12: Vurderes ivaretatt, tiltaket utføres etter anvisning fra Statens Naturoppsyn. 
 
Oppdragstaker skal gjennomføre tiltak i verneområde knyttet til sjøfugltelling Hoftøya, 
Langøya, Knappen,  Store Rauer og Lille Rauer, og Langholmene og Fjæreskjær. Arbeidet 
er et ledd i lange tidssferier om utvikling av sjøfuglbestanden i nasjonalparken.  Tellingen 
skal også bidra til å kontrollere resultat av minkuttak, det skal derfor foretas en totaltelling av 
sjøfugl. Arbeidet utføres etter anvisning fra Statens Naturoppsyn. 
 
Konklusjon 
Store Færder Ornitologiske Stasjon gis tillatelse til ilandstigning til Hoftøya, Langøya, 
Knappen, Store og Lille Rauer, Langholmene og Fjæreskjær i perioden 15. mai til 5. juni, for 
å foreta totaltelling av sjøfugl.Tillatelsen gjelder fra 2020 til 2025. 
Vilkår: 

- Tellingene utføres så hurtig som mulig, for kortest mulig eksponering av reirene. 
- Tiltaket utføres etter anvisning fra Statens Naturoppsyn. 
- Resultatene blir tilgjengelig for nasjonalparkforvaltningen. 

 
Klageadgang 
Avgjørelsen kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter at 
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Sjømæling 
nasjonalparkforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Kopi til: 
Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 
Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold Stadionveien 5 3214 SANDEFJORD 
Vestfold og Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 



E-postadresse: 
fmvtpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

Postadresse: 
Postboks 2076 
3103 Tønsberg 

Besøksadresse: 
Anton Jenssensgate 4, 
Statens Park, bygg I 

Telefon: 33 37 10 00 
https://ferdernasjonalpark.no/ 

Org.nr. 974 762 501 

Vår dato: Vår ref: 

07.05.2020 2020/1517 

Deres dato: Deres ref: 

10.02.2020 

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Anne Sjømæling, 33371177 
Store Færders Venner 

Att. Terje Kristiansen 

Dispensasjon - Søknad om tillatelse - Færder nasjonalpark - Færder 
fyrstasjon Store Færder - skilting og oppsetting av fyrgryte 

Vi viser til søknad om oppsetting av fyrgryte på Store Færder i Færder nasjonalpark. 

Vedtak 
Store Færders Venner gis anledning til å sette opp en kopi av den opprinnelige fyrgryta i smijern på 
øya Store Færder i Færder nasjonalpark. 
Vilkår: 

- Plasseringen skal være lik eller tilnærmet lik den opprinnelige fyrgrytas plassering, punkt A
på vedlagte kartskisse.

- Eksisterende borehull og festepunkter i fjellet skal benyttes til forankring/innfesting av
fyrgryta. Fyrgryta monteres som beskrevet på vedlagte bilder. Tiltaket skal være reversibelt.

- Det skal ikke fyres i fyrgryta uten tillatelse fra Kystverket. Færder nasjonalpark skal orienteres
om evt. fyring.

- Informasjonsskilter skal utformes etter designmanualen for norske nasjonalparker, og etter
den mal Færder nasjonalpark har utformet.  Innhold produseres av Færder Fyrs Venner. Det
gis tillatelse til inntil 4 informasjonsskilt.

- Produksjon og oppsett av informasjonsskilter utføres av Færder nasjonalpark.
- Søker må selv innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk. Denne dispensasjonen er

ikke en igangsettingstillatelse etter f.eks. plan- og bygningsloven (Færder kommune), eller
dispensasjon fra kulturminneloven (Vestfold og Telemark fylkeskommune).

- Søker må ha nødvendig tillatelse fra grunneier

Klageadgang 
Avgjørelsen kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter at 
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
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Bakgrunn 
Store Færders Venner skriver blant annet i sin søknad: Store Færders venner søker om å sette opp 
fyrgryta på Store Færder, på ett av to angitte steder. (Se kart merket A og B). 
Punkt A er området merket med gult på kartet. Her har fyrgryta trolig stått, mens Byggmester Koch bygde 
grunnmuren til det nye fyret. Her har det tidligere også stått et Trigonometripunkt. Det er brennmerker på 
fjellet etter fyringen, og det er både boremerker og gamle og nye jernbolter i fjellet. Slik sett vil det ikke 
medføre nye inngrep for å plassere fyrgryta her. 
Punkt B er også et sted der fyrgryta kan ha stått. Her er det også brennmerker på fjellet. Det er også 
boremerker i fjellet, sannsynligvis etter et rekkverk som fyrbetjeningen har benyttet som sikring når de 
skulle fylle kull i fyrgryta. Således trengs det heller ikke her nye inngrep for å kunne plassere fyrgryta. 
Den første fyrgryta på Store Færder var plassert rett på fjellet 58m over havet og var i drift fra 1697 – 
1801. Vi ønsker å få på plass fyrgryta som et synlig kulturminne, som alle som besøker Store Færder kan 
beundre. Vi ønsker, i samarbeid med Vestfold Fylkeskommune og Færder Nasjonalpark, å plassere en 
infotavle som viser den praktiske bruken. 
 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Nasjonalparkforvalter har fullmakt til å gi tillatelser i samsvar med verneforskriften i mindre saker 
som ikke har prinsipiell betydning. Søknaden vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 
8- 12, som skal legges til grunn som retningslinjer for utøving av offentlig myndighet. Prinsippene 
gjelder kunnskapsgrunnlaget, føre var-prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning, hvem 
som skal bære kostnadene ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.  
Videre vurderes søknaden etter verneforskriftens § 3 pkt 4.2. 
 
Vurdering 
Naturmangfoldloven:  
§ 8: Føre-var-prinsippet vurderes ivaretatt da tiltakets begrensede virkning på naturmiljøet er 
tilstrekkelig kjent.  
§ 10: Den samlede belastning på naturmiljøet vurderes som begrenset pga. tiltakets omfang.  
§ 11: Vurderes som lite relevant, da tiltaket ikke vurderes å medføre vesentlig miljøforringelse. 
§ 12: Miljøforsvarlig teknikk vurderes ivaretatt, da eksisterende borhull skal benyttes og tiltaket skal 
være reversibelt. 
 
Oppsetting av fyrgryte på Store Færder må vurderes etter bestemmelsene i forskriftens § 3 pkt 4.2 
hvor forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av 
kulturminner. Verneformålet for Færder nasjonalpark ivaretar også kulturminner: 
«Formålet med Færder nasjonalpark er videre å ta vare på: 

- Det opprinnelige skjærgårdslandskapet og det marine miljøet herunder kulturminnene på 
land og i sjø» 

Tiltaket vurderes å være i tråd med verneforskriften, og bidrar til helhetlig formidling av kultur- og 
fyrhistorie på Store Færder.  
 
Konklusjon 
Store Færders Venner gis anledning til å sette opp en kopi av den opprinnelige fyrgryta i smijern på 
øya Store Færder i Færder nasjonalpark. 
Vilkår: 

- Plasseringen skal være lik eller tilnærmet lik den opprinnelige fyrgrytas plassering, punkt A 
på vedlagte kartskisse. 
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- Eksisterende borehull og festepunkter i fjellet skal benyttes til forankring/innfesting av 
fyrgryta. Fyrgryta monteres som beskrevet på vedlagte bilder. Tiltaket skal være reversibelt. 

- Det skal ikke fyres i fyrgryta uten tillatelse fra Kystverket. Færder nasjonalpark skal orienteres 
om evt. fyring. 

- Informasjonsskilter skal utformes etter designmanualen for norske nasjonalparker, og etter 
den mal Færder nasjonalpark har utformet.  Innhold produseres av Færder Fyrs Venner. Det 
gis tillatelse til inntil 4 informasjonsskilt. 

- Produksjon og oppsett av informasjonsskilter utføres av Færder nasjonalpark. 
- Søker må selv innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk. Denne dispensasjonen er 

ikke en igangsettingstillatelse etter f.eks. plan- og bygningsloven (Færder kommune), eller 
dispensasjon fra kulturminneloven (Vestfold og Telemark fylkeskommune).  

- Søker må ha nødvendig tillatelse fra grunneier 
 
 
Klageadgang 
Avgjørelsen kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Klagefristen vil være tre uker etter at 
vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Sjømæling 
nasjonalparkforvalter 
 
 

  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Vestfold og Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN 
Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Postboks 2076 3103 TØNSBERG 
Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold Stadionveien 5 3214 SANDEFJORD 
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Kartskisse for montering (A) 

 
 
 
Beslag for montering: 

  
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad 
Kartskisse skilting 
Vedtak Vestfold og Telemark Fylkeskommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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/ 

BKfoto 
 
   

 

Saksbehandler Anne Sjømæling Vår ref. 2020/5082-0  
PRIMÆRKLASSERING 

Deres ref.  Dato 19.05.2020 

 

Tilbakemelding - Søknad om droneflyvning i Færder 
Nasjonalpark i forbindelse med salg av eiendom 

Vedtak 
Det gis ikke tillatelse til droneflygning i Færder nasjonalpark i forbindelse med salg av 
eiendom. 
 
 
Klageadgang 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
Bakgrunn 
Bkfoto har sendt en søknad om droneflyging i Færder nasjonalpark.  Søker skriver: Jeg har fått i 
oppdrag av Privatmegleren Tønsberg å ta bilder av øya Falkenstein, beliggende mellom Søndre og 
Nordre Årøy. Det er derfor ønskelig å kunne ta dronefoto av øya og hytta i salgs- og markedsførings-
sammenheng. Oppdragets varighet/flytid er ca. 10 minutter. 
Søker derfor om dispensasjon fra dronereglene i Færder Nasjonalpark. 
 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Nasjonalparkforvalter har fullmakt til å gi tillatelser i samsvar med verneforskriften i saker av 
mindre prinsipiell betydning og etablert praksis. Denne myndigheten er delegert fra 
Nasjonalparkstyret.  
En del av verneforskriftens formålsparagraf er slik: «Allmennheten skal gis anledning til 
uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv, med liten 
grad av teknisk tilrettelegging.»  
Verneforskriftens § 3 pkt. 7.2 setter forbud mot unødvendig støy i nasjonalparken, herunder bruk 
av modellfly og lignende, se også verneforskriften § 3 pkt. 3.1. Dispensasjon kan gis etter 
naturmangfoldloven § 48. Avgjørende her er at tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og 
ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Tiltaket skal også vurderes etter naturmangfoldloven 
§§ 8 til 12. 
 
Vurdering 
Det søkes om å fly med drone i en periode som er sårbar for hekkende fugl.  Det er et sone B område 
(område for hekkende sjøfugl) i nær avstand fra objektet som skal filmes, Geiteskjæra.  Selv om 
flyvningen er kortvarig, bør den samlede belastning i perioden vurderes. Hekkende sjøfugl er utsatt for 
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belastning fra flere hold, ferdsel på sjø fra båt og annen aktivitet. Droneflygningen kan ha negativ 
innvirkning på verneverdiene.  
 
Naturmangfoldloven 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget og § 9 Føre-var-prinsippet 
Det anses at kunnskapsgrunnlaget om mulige negative påvirkninger på verneverdiene er kjent. Sjøfugl 
er ekstra sårbare i perioden med hekking, og utsatt for forstyrrelser. Føre-var-prinsippet kommer 
derfor til anvendelse. 
 
§ 10 Prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning 
Sjøfugl er under sterkt press på mange områder.  Hekkende sjøfugl er utsatt for belastning fra ferdsel 
på sjø med båt og annen type aktivitet. Sjøfugl vil dermed være sårbare for den belastning som 
droneflygning kan medføre, slik at den samlede belastning vil kunne skade verneverdiene. Flere typer 
sjøfugl er under press og på rødlista.  
 
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og § 12 miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder vurderes som lite aktuelt i denne saken. 
 
Konklusjon 
Det gis ikke tillatelse til droneflygning i Færder nasjonalpark i forbindelse med salg av eiendom. 
 
 
 
Klageadgang 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Sjømæling 
nasjonalparkforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Kopi til: 
Vestfold og Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN 
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 
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM 
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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/ 

Tønsberglivet 

Saksbehandler Anne Sjømæling Vår ref. 2020/5408-0 
PRIMÆRKLASSERING 

Deres ref. Dato 26.05.2020 

Svar - søknad om å bruke drone mai 2020 Tønsberglivet 

Vi viser til søknad av 22.05.20 med tilleggsopplysninger 25.05.20. 

Vedtak 

Det gis en delvis tillatelse ifølge søknad. Flyvning ved Østre Bolæren avslås. Følgende vilkår 
gjelder: 

- Det gis ikke tillatelse til droneopptak med utgangpunkt brygga for rutebåten på Østre
Bolæren.

- Det gis tillatelse til droneopptak fra Hvasser, Lilleskagen og en radius på 500 m.
Området berører ingen sjøfuglområder sone B, og deler av området er utenfor
nasjonalparken. Radius må overholdes.

- Det gis tillatelse til droneopptak fra Fjærholmen og en radius på 500 m. Deler av
området er utenfor nasjonalparken, og det ansees at flyvningen vil foregå i god
avstand fra sone B området Langeskjæra. Radius må overholdes.

- Aktiv Fritid på Hvasser er utenfor området til Færder nasjonalpark.

Klageadgang 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket 
er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret.  

Bakgrunn  
Tønsberglivet v/Charlotte Svensen har sendt inn søknad om filming med drone som 
reklamefilm for Færder og Tønsberg. Søker skriver blant annet: Neste helg skal vi ha en 
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kampanje der folk i Færder og Tønsberg skal vise frem sitt favorittsted, dette skal bli til en 
reklamefilm for Færder og Tønsberg. I den forbindelse har vi engasjert et profesjonelt 
filmteam, Digitalbyrået AS. De har dronesertifikat. Vi har et ønske om å bruke noe drone i 
opptaket for å vise frem skjærgården vår - og søker derfor om lov:  
  
 
Fredag 29. mai 2020 kveldstid:  

• Hvasser  
• Aktiv Fritid 

  
Lørdag 30. mai 2020 morgen-formiddag:  

• Fjærholmen 
• Østre Bolærne  

  
Opptakene vil vi også spare og bruke til flere prosjekter for å promotere regionen.  
 
 
Forvaltningen etterspurte nærmere detaljer for flyvning og fikk tilleggsinformasjon (vist på 
kart):  

• Østre Bolærne: De ønsker å stå på brygga der Bolærnebåten kommer inn, og en 
omkrets på 500 m. (lørdag 31. mai) 

• Hvasser: Lilleskagen, og en omkrets på 500m (fredag 30.mai) 
• Fjærholmen: På sandstranda og en omkrets på 500m  (lørdag 31. mai) 
• Aktiv Fritid: Over området der aktivitetene er (fredag 30.mai) 

 
Områdene rundt Aktiv Fritid berører ikke Færder nasjonalpark og behandles derfor ikke i det 
videre.  
 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Nasjonalparkforvalter har fullmakt til å gi tillatelser i samsvar med verneforskriften i saker av 
mindre prinsipiell betydning og etablert praksis. Denne myndigheten er delegert fra 
Nasjonalparkstyret.  
En del av verneforskriftens formålsparagraf er slik: «Allmennheten skal gis anledning til 
uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv, med 
liten grad av teknisk tilrettelegging.»  
Verneforskriftens § 3 pkt. 7.2 setter forbud mot unødvendig støy i nasjonalparken, herunder 
bruk av modellfly og lignende, se også verneforskriften § 3 pkt. 3.1. Dispensasjon kan gis 
etter naturmangfoldloven § 48. Avgjørende her er at tiltaket ikke strider mot vernevedtakets 
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Tiltaket skal også vurderes etter 
naturmangfoldloven §§ 8 til 12. § 3, pkt. 3.1 gir vern mot unødig forstyrrelse: Dyrelivet, 
herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser, er vernet mot skade og unødig forstyrrelse. 
 
 
Vurdering 
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Det søkes om å fly med drone i en periode som er sårbar for hekkende fugl. Det er sone B 
område (område for hekkende sjøfugl) i nær avstand fra flere av objektene som skal filmes, 
med unntak av Aktiv Fritid på Hvasser (utenfor nasjonalparkgrensen). Selv om flyvningen er 
kortvarig, bør den samlede belastning i perioden vurderes. Hekkende sjøfugl er utsatt for 
belastning fra flere hold, ferdsel på sjø fra båt og annen aktivitet. Droneflygningen kan ha 
negativ innvirkning på verneverdiene. Sjøfugl kan også forstyrres utenfor hekkeområder 
(sone B). Omsøkt flygning ansees å være kortvarig og kan derfor tillates i områder uten sone 
B områder, og som i tillegg har deler av flyområder utenfor nasjonalparkens grenser. 
 
Naturmangfoldloven  
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget og § 9 Føre-var-prinsippet  
Det anses at kunnskapsgrunnlaget om mulige negative påvirkninger på verneverdiene er kjent. 
Sjøfugl er ekstra sårbare i perioden med hekking, og utsatt for forstyrrelser. Føre-var-
prinsippet kommer derfor til anvendelse.  
 
§ 10 Prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning  
Sjøfugl er under sterkt press på mange områder. Hekkende sjøfugl er utsatt for belastning fra 
ferdsel på sjø med båt og annen type aktivitet. Sjøfugl vil dermed være sårbare for den 
belastning som droneflygning kan medføre, slik at den samlede belastning vil kunne skade 
verneverdiene. Flere typer sjøfugl er under press og på rødlista.  
 
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og § 12 miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder vurderes som lite aktuelt i denne saken. 
 
 
 
Konklusjon 
 
Det gis en delvis tillatelse ifølge søknad. Flyvning ved Østre Bolæren avslås. Følgende vilkår 
gjelder: 
 

- Det gis ikke tillatelse til droneopptak med utgangpunkt brygga for rutebåten på Østre 
Bolæren. 
 

- Det gis tillatelse til droneopptak fra Hvasser, Lilleskagen og en radius på 500 m. 
Området berører ingen sjøfuglområder sone B, og deler av området er utenfor 
nasjonalparken. Radius må overholdes. 
 

- Det gis tillatelse til droneopptak fra Fjærholmen og en radius på 500 m. Deler av 
området er utenfor nasjonalparken, og det ansees at flyvningen vil foregå i god 
avstand fra sone B området Langeskjæra. Radius må overholdes. 
 

- Aktiv Fritid på Hvasser er utenfor området til Færder nasjonalpark. 
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Klageadgang 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen vil være tre uker etter at vedtaket 
er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom nasjonalparkstyret.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Sjømæling 
nasjonalparkforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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