
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen 

nasjonalparkstyre 
Møtested: Telefon 
Dato: 01.03.2018 
Tidspunkt: 14:00 

 
 
 
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 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kari Sveen 
Magnus Snøtun 

Nasjonalparkforvaltar 
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. 
 
(sign.) Iselin Jonassen      (sign.) Ivar Kvalen 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
 



 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 1/2018 Sak - Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen 
landskapsvernområde - Kjentmannskøyring 2018 
- Grindaheim Røde Kors hjelpekorps 

 2018/767 

ST 2/2018 Sak - Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen 
landskapsvernområde - Kjentmannskjøring - 
2018 - Øystre Slidre Røde Kors hjelpekorps 

 2018/804 

 
 

ST 1/2018 Sak - Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen 
landskapsvernområde - Kjentmannskøyring 2018 - Grindaheim Røde Kors 
hjelpekorps 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre - 
01.03.2018  
 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen gjev etter § 48 i naturmangfaldslova 
løyve til kjentmannskøyring 2018 for Grindaheim Røde Kors hjelpekorps i samsvar med 
øvingsplan for mars 2018 på følgjande vilkår:  

 Løyvet gjeld for helga 16.-18.mars 2018 
 Løyve gjeld ein tur med inntil 10 skutarar langs kvista ruter:  

o Eidsbugarden – Grisletjønn – Olavsbu – Eidsbugarden  
o Tyinholmen – Koldedalen – Skogadalsbøen – Tyinholmen 

 Løyve gjeld ein tur med inntil 4 skutarar langs kvista ruter:  
o Grisletjønn – Gjendebu – Grisletjønn 

 Lokalt SNO skal varslast per telefon/SMS i forkant av kjentmannsturane (tlf. 959 65 
158).  

 Dato og talet på snøskuterar skal rapporterast til nasjonalparkforvaltar snarast råd etter 
øvinga, og seinast innan 01. mai 2018. 

For komande sesongar ber nasjonalparkstyret om at det blir lagt fram ein overordna 
øvingsplan som viser planlagt aktivitet for heile sesongen eller gjerne for ein fleirårig 
periode. 
 
Vedtak samrøystes 
 
 



ST 2/2018 Sak - Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen 
landskapsvernområde - Kjentmannskjøring - 2018 - Øystre Slidre Røde Kors 
hjelpekorps 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre - 
01.03.2018  
 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen gjev etter § 48 i naturmangfaldslova 
løyve til kjentmannskøyring 2018 for Øystre Slidre Røde Kors hjelpekorps i samsvar 
med øvingsplan for mars 2018 på følgjande vilkår:  

 Løyvet gjeld for helga 16.-18.mars 2018 
 Løyve gjeld ein tur med inntil 8 skutarar langs kvista ruter:  

o Eidsbugarden – Grisletjønn – Olavsbu – Eidsbugarden  
o Tyinholmen – Koldedalen – Skogadalsbøen – Tyinholmen 

 Lokalt SNO skal varslast per telefon/SMS i forkant av kjentmannsturane (tlf. 959 65 158).  
 Dato og talet på snøskuterar skal rapporterast til nasjonalparkforvaltar snarast råd etter 

øvinga, og seinast innan 01. mai 2018. 

 
Vedtaket samrøystes 
 
 


