
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen 

nasjonalparkstyre 
Møtested: E-postbehandling 
Dato: 02.08.2017 
Tidspunkt:  

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ivar Kvalen LEDER  
Bjarne Eiolf Holø MEDL  
Iselin Jonassen NESTL  
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
Møtet gjennomført ved e-postbehandling. Svar motteke ved e-post 03.08.17 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Magnus Snøtun nasjonalparkforvaltar 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
Ivar Kvalen (sign.)   Iselin Jonassen (sign.)  Bjarne Eiolf Holø (sign.) 
________________          ___________________      _____________________ 
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Innhold Lukket Arkiv- 
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Sak - Jotunheimen nasjonalpark - Dronefilming til 
tv-serie om familieekspedisjon - Strix 

 2017/4826 

ST 
13/2017 

Sak - Utladalen landskapsvernområde - Bruk av 
drone til filming ved Vettisfossen - HaughomFoto 

 2017/4656 

 
 

ST 11/2017 Godkjenning av protokoll/innkalling 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre - 
02.08.2017  
 

Vedtak 
Innkalling godkjent 
 
 

ST 12/2017 Sak - Jotunheimen nasjonalpark - Dronefilming til tv-serie om 
familieekspedisjon - Strix 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre - 
02.08.2017  
 

Vedtak 
Søknad om flyging med drone krev behandling etter § 4 i verneforskrift for Jotunheimen 
nasjonalpark og naturmangfaldlovas § 48. Her er det krav om at tiltaket «ikke strider 
mot verneformålet og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig». Det vert vurdert at 
presedensverknaden av å opne for filming til ein underhaldningsserie på tv kan bli så 
stor at denne typen oppdrag på sikt vil påverke verneverdiane, jf. Naturmangfaldslova 
§10 om økosystemtilnærming og samla belastning. Dispensasjon etter §48 i 
naturmangfaldslova skal vurderast strengt, og §48 kan ikkje brukast for å utvide 
rammene for vernet. Søknaden vert derfor avslege. 
 
 



ST 13/2017 Sak - Utladalen landskapsvernområde - Bruk av drone til filming 
ved Vettisfossen - HaughomFoto 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre - 
02.08.2017  
 

Vedtak 
Søknad om flyging med drone krev behandling etter § 4 i verneforskrift for Utladalen 
landskapsvernområde og naturmangfaldlovas § 48. Her er det krav om at tiltaket «ikke 
strider mot verneformålet og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig». Eitt enkelt tiltak 
vil ikkje påverke verneverdiane nevneverdig, men det er mange potensielle søkjarar til 
denne typen filming, og ein dispensasjon vil vera uheldig av omsyn til 
naturmangfaldslova §10 om økosystemtilnærming og samla belastning. Det vert vurdert 
at presedensverknaden ved å opne for reine reklameoppdrag på sikt vil medføre ei 
utholing av reglane i verneforskrifta. Søknaden vert derfor avslege. 
 
 


