Re: Beiðni um umsögn
t-póstur
Málsnúmer: 2018060020
Bréfalyklar: 42-0 Umsagnir almennt
Eigandi skjals: Trausti Baldursson
Staða: Lokið
Dagsetningar:
Búið til: 13.06.2018
Dagsetning skjals: 13.06.2018

Upplýsingar um viðskiptavin:
Netfang: Hildur Vésteinsdóttir
<hildurv@umhverfisstofnun.is>

Frá: Trausti Baldursson/NI.IS
Dags: 13.06.2018 12:59:28
Til: Hildur Vésteinsdóttir <hildurv@umhverfisstofnun.is>
Efni: Re: Beiðni um umsögn
---------------------------------------------------------

Vísað er til bréfs frá Umhverfisstofnun, dags. 13. júní 2018, þar sem óskað er eftir umsögn
Náttúrufræðistofnunar Íslands um leyfi fyrri starfsmenn True North til kvikmyndatöku við Skútustaðagíga,
Laxá og bakka Mývatns við Höfða, Kálfaströnd og Neslandavík en öll svæðin eru innan verndarsvæðis
Mývatns og Laxár. Jafnframt er vísað til lýsingu á kvikmyndatökunni í umsókn umsækjanda.
Náttúrufræðistofnun hefur farið yfir umsóknina og gerir ekki athugasemd við að leyfi sé veitt til almennrar
kvikmyndatöku, vél og þrífótur, á þeim stöðum sem beðið er um enda kemur fram í umsókninni að ekki
verði farið út fyrir stíga sem heimilt er almennt að nota. Náttúrufræðistofnun getur hins vegar ekki mælt
með kvikmyndatöku með dróna á viðkvæmum fuglasvæðum. Aðeins verði heimilað að taka yfirlitsmyndir
eftir þeim almennum reglum sem gilda um dróna og þá án þess að truflun verði af fyrir lífríki og
náttúruunnendur. Náttúrufræðistofnun leggur því til að það sé fyrirfram ákveðið hvar megi mynda þ.m.t.
með dróna og þá undir eftirliti sé þess talin þörf. Einnig að haft verði samband við staðkunnuga, Árna
Einarsson Rannsóknastöðinni við Mývatn, til að fá upplýsingar um núverandi aðstæður fuglalífs við vatnið,
þ.e. hvar og hvernig er heppilegast að mynda svo ekki verði af því truflun, og taka mið af þeim
upplýsingum í leyfinu.
Virðingarfyllst,
Trausti Baldursson
Náttúrufræðistofnun Íslands
Icelandic Institute of Natural History
Urriðaholtsstræti 6-8
Pósthólf 125 (P.O. Box 125)
212 Garðabær
Sími/Tele: 590 0500
Email: trausti@ni.is

Hildur Vésteinsdóttir
From:
To:
Cc:
Date:
Subject:

Sæll Trausti.

Sæll Trausti. Meðfylgjandi er beiðni um umsögn N...

Hildur Vésteinsdóttir <hildurv@umhverfisstofnun.is>
"trausti@ni.is" <trausti@ni.is>
Davíð Örvar Hansson <david.hansson@umhverfisstofnun.is>
13.06.2018 10:01
Beiðni um umsögn

13.06.2018 10:01:35

Meðfylgjandi er beiðni um umsögn Náttúrufræðistofnunar um leyfi til kvikmyndatöku á
verndarsvæði Mývatns og Laxár.
Áætlað er að kvikmyndatakan fari fram á föstudag eða laugardag og við þurfum því að afgreiða
þetta frá okkur á afgreiðslufundi á morgun . Er einhver möguleiki að þú getir sent okkur umsögn
í dag eða fyrripartinn á morgun?
kv. Hildur
Bestu kveðjur, Best regards
Hildur Vésteinsdóttir
Teymisstjóri, Team leader
Svið samþættingar, Department of Integration
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