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Remissyttrande till promemorian Kameraövervakningslagen och möjligheterna att
använda drönare för berättigade ändamål
Sveriges Jordägareförbund (förbundet) har med intresse tagit del av promemorian med förslag
till regeländringar gällande användningen av drönare. Förbundet ställer sig positivt till förslaget
att undanta användningen av drönare från kameraövervakningslagen. Vi vill dock föra fram
vissa ytterligare kommentarer.
Förbundets medlemskår utgör av större gårdar som i regel bedriver både jord- och skogsbruk.
Drönare används redan idag i viss utsträckning i denna verksamhet och beräknas ha stor
potential för att förstärka konkurrensen i jord- och skogsbruket. En stark utveckling av drönare
med funktioner för markkartläggning och analys är därför särskilt välkommen och förslaget i
promemorian lär kunna stöda den utvecklingen. Det är dock problematiskt att ändringarna
beräknas träda ikraft först den 1 augusti. Vårbruket kommer att inledas snart och det behövs
därför ett tydliggörande vad som gäller för användningen av drönare fram till 1 augusti.
Förbundet ser även behov av ett förtydligande avseende områden som inte får övervakas av
drönare. Användningen av drönare har snabbt öka och ökning lär fortsätta. Detta kommer
oundvikligen skapa fler situationer där drönare kommer att överträda sfärer som ska vara
fredade från annans insyn. Förbundet stöder förslaget att använda den integritetsskyddande
regleringen i personuppgiftslagen men anser även att det kommer ta tid innan dess betydelse
har fått full förståelse bland drönaranvändare. Ett förtydligande i den föreslagna
undantagsbestämmelsen om vilka områden som inte får övervakas av drönare skulle hjälpa till
att skapa en ansvarsfull användning av drönare.
Förbundet vill även uppmärksamma användningen av viltkameror. Regelverket för dessa är i
dagens situation inte hållbar. Regeringen borde därför även göra ett undantag för viltkameror
med samma motivering som för drönare.
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