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Bakgrund

 Vid NTM-centralen i Egentliga Finland testades användning

av obemannade drönare år 2019

 Tanken var att utreda hur de kunde användas vid utförande

av de terrängkontroller som NTM-centralen gör

(jordbruks-, vatten- och fiskerienheten)

 Verksamheten är strikt reglerad av gällande lagstiftning

/Traficom

• Max. flyghöjd 120 m

• Obligatorisk utbildning för alla användare (1.7.2020)

• Flygning bara inom visuellt avstånd

• Flygbegränsningar och förbud i närhet av ex. flygfält

• Krav på bokföring över flygningar
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Användning vid övervakning

 Markägaren äger inte luftrummet

 Odlaren informeras innan användning av drönare

 Intrång i privatlivet sker inte. Fotografering av åkrar sker

med myndighetsansvar och personer fotograferas inte. 

 Smygfilmande =  kränkning av persons integritet på plats

som omfattas av hemfriden. Regleras av Strafflagen

(Avgränsning av bild, dimning av del av bilden)

 Markkägaren har inte rätt att ingripa i flygning med

drönare. Anmäl om möjlig olägenhet till den som flyger

eller till polisen. 
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Konstaterad nytta 1

 Om skiftet är mycket komplicerat / stort / många

jordbruksskiften – registrering av en överblick av 

situationen utan terrängmätningar

 Snabb – ett ca 25 ha område kartläggs på 15-20 min

 Stora miljöavtalsområden kan kontrolleras i sin helhet. 

Trädbevuxna/bergiga områden, stängsel, skötselåtgärder, 

betning m.m. 

 Det går att nå svårtillgängliga områden som är svåra att

nå med enbart stövlar eller utan båt

 Kontroll av i vilket skick växthus är, mätning
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Konstaterad nytta 2

 Övriga svårtillgängliga områden, som ex. kräver båt

 Med hjälp av videobild kan man säkerställa och lagra

gällande situation av de krav som ställs på skiftet. 

Ofta bäst med både video och foto

 Videolänken delas åt kunden om den används vid

fastställandet av övervakningens resultat. 

Är bilaga till sammandraget av övervakningen. 

 Man får en omfattande situationsbild som går att tolka

noggrannare vid ett eventuellt senare tillfälle arkiverad
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Konstaterade problem

 Användningen av drönare som hjälpmedel begränsas

vanligen till kontroll av bara en del av gårdens skiften eller

delar av dem

 Flygning ska ske under visuell syn. 

I bra förhållanden max. 800 meters diameter

 Väderförhållandena begränsar

 Kräver framförhållning eller ny kontroll
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Gör det lättare att

precisera

jordbruksskiften och

att avgränsa dem
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Kasvulohkojen 

rajat ja kasvit

Ur bilden kan vid behov urskiljas

detaljer. 

Bilderna tagna på 85 meters höjd
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Kasvulohkojen 

rajat ja kasvit

Det går att

avgränsa områden

på vilka träden

växer för tätt på

naturbeten och

ängar
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Vassruggar och

betesmarker



Våtmarker
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