Protokoll 22.06. 2018. Tillegg til sak 12/2018 behandlet i
styremøte 14.05.2018.
Vedtak per e-postrunde Øvre Pasvik nasjonalparkstyre /
Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

E-post sendt ut mandag 18.06.2018 til nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik:
NRK naturredaksjonen søker per e-post i dag om å forlenge den gitte dispensasjonen i Sak 12/2018
Søknad om bruk av drone i Øvre Pasvik landskapsvernområde, NRK naturredaksjonen (se vedlagte
protokoll) til også å gjelde lørdag 23. juni. Forvalter var med NRK ut i felt og det ble enighet om hvor
filmingen kunne foregå.
Begrunnelsen er som følger:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
«Hei, NRKs naturredaksjon gjorde opptak i Pasvik verneområde 1.-8. juni, slik vi fikk dispensasjon for.
Nå har vi kommet i den kjedelige situasjonen at minnebrikken med drone-opptakene er ødelagt. Vi
har prøvd på ulike vis å rekonstruere dem, men teknikerne våre har til nå ikke klart det.
Derfor ønsker vi å gjøre nye drone-opptak i Pasvik førstkommende lørdag, 23. juni. Da har vi nemlig
mulighet til å sende drone-fotografen vår, Odd Arne Olderbakk, fra opptak i Vadsø og videre til
Kirkenes.
Områdene vi ønsker å filme i er de samme som vi fikk dispensasjon til å filme i ved forrige anledning.
Derfor søker vi herved om å få forlenget den dispensasjonen vi fikk tidligere til å gjelde en periode på
én dag til – 23. juni 2018.
Vi håper det vil være mulig å få til, selv på så kort varsel. «
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fylkesmannen i Finnmark har i dag forlenget sin dispensasjon for dronefilming i Pasvik naturreservat.
Forslag til vedtak:
NRK naturredaksjonen gis forlengelse på dispensasjon gitt i sak 12/2018, til også å gjelde lørdag 23.
juni. Forlengelsen er gitt med samme vilkår som tidligere dispensasjon.
Jeg ber om tilbakemelding fra styremedlemmene så snart som mulig, og senest i løpet av onsdag 20.
juni.
Styrets behandling:
Alle styremedlemmene har gitt sin tilslutning til innstillingen slik at det er et enstemmig vedtak:
NRK naturredaksjonen gis forlengelse på dispensasjon gitt i sak 12/2018, til også å gjelde lørdag 23.
juni. Forlengelsen er gitt med samme vilkår som tidligere dispensasjon.

