
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 
Møtested: Teams 
Dato: 01.02.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 10:30 

 
 
 

Følgjande faste medlemmer møtte: 
Namn Funksjon Representerer 
Leif Solemsli Leiar VANG 
Marit Sletten Nestleiar LOM 
Trude Brosvik Medlem VLFK 
Kjersti Bjørnstad Medlem IFK 
Harald Sve Bjørndal Medlem VÅGÅ 
Ivar Kvalen Medlem LUSTER 
Hilmar Høl Medlem ÅRDAL 

 
Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: 
Namn Funksjon Representerer 
   

 
Følgejande varamedlemmer møtte: 
Namn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 

Kjersti Bjørnstad deltok på første del av møtet, fram til kl. 10:00 

 
 

Frå administrasjonen møtte: 
Namn Stilling 
Eldrid Nedrelo Nasjonalparkforvaltar 
Kari Sveen Nasjonalparkforvaltar 
Rigmor Solem SNO 

 
 
Underskrift: 
 
Vi stadfestar med underskriftene våre at det som er ført på dei sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. 
 
Leif Solemsli (sign.)              Trude Brosvik (sign.) 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
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ST 1/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og 
Utladalen - 01.02.2021  
 
 

Vedtak 
Ingen merknad til innkalling og dagsorden. 
 
Trude Brosvik vart vald til å signere protokollen saman med styreleiar. 
 
 



ST 2/2021 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og 
Utladalen - 01.02.2021  
 
A) Utsiktspunkt Vettisfossen 
 
Eldrid Nedrelo orienterte om rapporten for mulighetsstudien levert av Dronninga Landskap og 
om status på arbeidet med utsiktspunktet. 
 
Det vart stilt spørsmål om habiliteten til styret i høve til å gje dispensasjon for tiltaket. Dette vil 
bli grundig undersøkt, men sidan prosjektet nå er organisert som eit spleiselag med Naturhuset 
som prosjektleiar og tiltakshavar ser ein ikkje formelle problem med dette.  
 
B) Oppfølging etter møtet med KLD 8. desember 
Styreleiar og Kari Sveen orienterte om møtet. Oppsummeringa etter møtet er vidaresendt frå 
KLD til Miljødirektoratet, med oppmoding om å følgje opp sakene som vart tekne opp i møtet. 
Hovudtema her var: 

1. Erfaringar etter den langvarige prosessen med tilrettelegging for el-sykkel 
2. Behov for samla gjennomgang av verneforskrifta for Utladalen LVO, der det m.a. er 

reist spørsmål knytt til Koldedalsvegen og Vettisvegen 
3. Tilrettelegging for betre besøksforvaltning og verdiskaping 

- Parkeringstilhøva i Koldedalen 
- Vettisvegen 
- Informasjonspunkt for nasjonalparkane Jotunheimen og Langsua. Beitostølen og 
Valdres er viktige reiselivsdestinasjonar, og ein stor del av trafikken inn mot 
Jotunheimen kjem inn frå sør. Kortaste reisevegen med bil frå Oslo er via Valdres. 
 

Hilmar Høl stilte spørsmål ved moglegheit for el-sykkel på Vettisvegen.  
Årdal kommune kan gje innspel i høve behovet for å gå gjennom verneforskrifta for Utladalen 
og forholdet til dei kommunale vegreglane for Vettisvegen. Forvaltarane kan gje rettleiing. 
 
 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret tek referatsakene til orientering. 
Aktuell informasjon knytt til referatsakene blir fylgd opp av forvaltarane. 
 
 



Muligheitsstudie - Utsiktspunkt Vettisfossen -  
Dronninga Landskap        2019/12439 

Utladalen landskapsvernområde - Utsiktspunkt  
Vettisfossen - Referat frå prosjektgruppemøte 07.01.21  2019/12439 

Utladalen landskapsvernområde - Utsiktspunkt  
Vettisfossen - Finansiering og Stiarbeid - Referat frå  
møte med DNT Oslo og Omegn 13.01.21     2019/12439 

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen -  
tilbakemelding - oppsummering etter møte med KLD  
081220           2020/5699 
  



ST 3/2021 Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen - 
Møteplan 2021 
 
 

Innstilling frå forvaltar 
Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen godkjenner følgjande møteplan for resten av 
2021, med fastsetting av dato der det er fleire alternativ å velja i: 
Dato Alternativ dato Ramme for møtet 
1. februar  Teams. Hastesak og møteplan. 
16. februar 

 
Teams. Nasjonalparkkonferanse.   
Arrangør: Miljødirektoratet. 

15. mars 22. mars Teams. Budsjett 2021, fordeling av 
tiltaksmidlar. 

19.apr 26. april Teams. Budsjett 2021, fordeling av 
tiltaksmidlar. Går ut dersom vi har fått budsjetta 
før midten av mars 

14. juni* 7. juni Styremøte og synfaring i Vang eller Øystre 
Slidre. Rådgjevande Utval.  

16.-17. september 6.-7. september 
13.-14. september 
20.-21. september 
I tilfelle er det 
mogleg felles 
fagdag med andre 
styre går ut. 

Dag 1. Styremøte og synfaring på Sognefjellet.  
Dag 2. Felles fagdag med Jostedalsbreen 
nasjonalparkstyre og Breheimen 
nasjonalparkstyre i Jostedalen, Luster 
kommune. 

22. november 8. november 
15. november 
29. november 

Fysisk møte. Vågå/Vang/Øystre Slidre. 
Søknad tiltaksmidlar 

6. desember 13. desember Teams, ved behov? 
 
Møtekalendaren blir supplert med møte i Arbeidsutvalet dersom det kjem saker som krev 
raskare avklaring og som ikkje er rutinesaker med høve til administrativ behandling. 

--- slutt på innstilling --- 

 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og 
Utladalen - 01.02.2021  
 
Budsjett for tiltaksmidlar er tildelt frå Miljødirektoratet.  
Neste møte kan derfor haldast i mars, og møte 19. april går ut.  
 
Orientering om digital nasjonalparkkonferanse 16. februar er sendt ut.  
Deltaking er friviljug, og lenke til påmelding blir sendt når programmet er klart. 
 
 
 
  



Vedtak 
 
Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen godkjenner følgjande møteplan for resten av 
2021, med fastsetting av dato der det er fleire alternativ å velja i: 
 
Dato Alternativ dato Ramme for møtet 
1. februar  Teams. Hastesak og møteplan. 
16. februar 

 
Teams. Nasjonalparkkonferanse.   
Arrangør: Miljødirektoratet. 

15. mars  
Møtestart kl. 12:00 

 
Teams. Budsjett 2021, fordeling av 
tiltaksmidlar. 

7. juni 
 

Styremøte og synfaring i Vang eller Øystre 
Slidre. Rådgjevande Utval.  

16.-17. september  Dag 1. Styremøte og synfaring på Sognefjellet.  
Dag 2. Felles fagdag med Jostedalsbreen 
nasjonalparkstyre og Breheimen 
nasjonalparkstyre i Jostedalen, Luster 
kommune. 

15. november 
 

Fysisk møte. Vågå/Vang/Øystre Slidre. 
Søknad tiltaksmidlar 

6. desember 13. desember Teams, ved behov? 
 
Møtekalenderen blir supplert med møte i Arbeidsutvalet dersom det kjem saker som krev 
raskare avklaring og som ikkje er rutinesaker med høve til administrativ behandling. 
 
 
 

 
 

  



ST 4/2021 Jotunheimen NP - Dispensasjon - Motorferdsel 2021 - 
Transport av personell og utstyr for filmopptak på Gjende - Storm 
Film AS 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i naturmangfoldlova § 48 første ledd, jf. § 4 i verneforskrift for Jotunheimen, får 
Storm Films AS dispensasjon for bruk av snøscooter i forbindelse med produksjon av en ny 
norsk familiefilm basert på filmklassikeren Tre nøtter til Askepott. Nasjonalparkstyret for 
Jotunheimen og Utladalen vurderer det slik at innspillinga kan profilere området og 
nasjonalparken på en måte som kan gi positive ringvirkninger for reiselivet i regionen.  
Dispensasjonen innvilges med følgende vilkår: 
 Dispensasjon for motorisert ferdsel gjelder for 2 dager innen perioden 16.-23. februar 

Dersom vær- og føreforhold skaper problem med gjennomføring, kan det gis inntil 2 dager 
til. Filming bør så langt det er praktisk mulig gjennomføres i starten av perioden, for å 
unngå motorferdsel i helg og starten av uke 8 (vinterferieuke deler av Østlandet)  

 Dispensasjonen gjelder transport av utstyr/personell med inntil 4 snøscootere med slede. 
 Med tanke på å begrense motorferdselen til et minimum legges det til grunn at 

forhåndsbefaring kan skje til fots/på ski/på truger. 
 Dispensasjonen gjelder for østre del av Gjende. Det blir ikke gitt tillatelse til motorferdsel 

lenger vest enn til utløpet av elva Muru ved Memurubu. 
 Statens naturoppsyn vil kunne inspisere aktiviteten etter behov. SNO v/ Rigmor Solem skal 

varsles om opptaksdato senest dagen før (tlf. 959 65 158 – e-post 
rigmor.solem@miljodir.no )  

 Omfanget av scootertransport må begrenses til det som er strengt nødvendig for å 
gjennomføre gode opptak på en effektiv måte. Det skal tas særlig hensyn til andre som 
måtte befinne seg i området. 

 Filmopptak som blir vist i produksjonen skal ikke vise motoriserte aktiviteter, men formidle 
aktiviteter som skjer i pakt med naturen og innen rammene for verneforskrifta. 

 Området skal ryddes grundig etter opptak, slik at ingenting blir liggende igjen på isen. 
 
 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og 
Utladalen - 01.02.2021  
Vedtak 
Med hjemmel i naturmangfoldlova § 48 første ledd, jf. § 4 i verneforskrift for Jotunheimen, får 
Storm Films AS dispensasjon for bruk av snøscooter i forbindelse med produksjon av en ny 
norsk familiefilm basert på filmklassikeren Tre nøtter til Askepott. Nasjonalparkstyret for 
Jotunheimen og Utladalen vurderer det slik at innspillinga kan profilere området og 
nasjonalparken på en måte som kan gi positive ringvirkninger for reiselivet i regionen.  
Dispensasjonen innvilges med følgende vilkår: 
 Dispensasjon for motorisert ferdsel gjelder for 2 dager innen perioden 16.-23. februar 

Dersom vær- og føreforhold skaper problem med gjennomføring, kan det gis inntil 2 dager 
til. Filming bør så langt det er praktisk mulig gjennomføres i starten av perioden, for å 
unngå motorferdsel i helg og starten av uke 8 (vinterferieuke deler av Østlandet)  

 Dispensasjonen gjelder transport av utstyr/personell med inntil 4 snøscootere med slede. 
 Med tanke på å begrense motorferdselen til et minimum legges det til grunn at 

forhåndsbefaring kan skje til fots/på ski/på truger. 
 Dispensasjonen gjelder for østre del av Gjende. Det blir ikke gitt tillatelse til motorferdsel 

lenger vest enn til utløpet av elva Muru ved Memurubu. 

mailto:rigmor.solem@miljodir.no


 Statens naturoppsyn vil kunne inspisere aktiviteten etter behov. SNO v/ Rigmor Solem skal 
varsles om opptaksdato senest dagen før (tlf. 959 65 158 – e-post 
rigmor.solem@miljodir.no )  

 Omfanget av scootertransport må begrenses til det som er strengt nødvendig for å 
gjennomføre gode opptak på en effektiv måte. Det skal tas særlig hensyn til andre som 
måtte befinne seg i området. 

 Filmopptak som blir vist i produksjonen skal ikke vise motoriserte aktiviteter, men formidle 
aktiviteter som skjer i pakt med naturen og innen rammene for verneforskrifta. 

 Området skal ryddes grundig etter opptak, slik at ingenting blir liggende igjen på isen. 
 
 
 
  

mailto:rigmor.solem@miljodir.no


ST 5/2021 Jotunheimen NP - Dispensasjon - Tilslutnad til NVEs 
godkjenning av detaljplan for landskap og miljø - Memurubu 
Kraftverk - Kjetil Sveine - Kleppconsult AS 

Innstilling frå forvaltar 
Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen sluttar seg til NVE si godkjenning av 
detaljplan for Memurubu minikraftverk, i tråd med vilkåra og vurderingane som går fram av 
vedlagt vedtak datert 05.01.2021. Dispensasjonen er gjeve med heimel i naturmangfaldlova § 
48.  Hovudpunkta i godkjenninga er oppsummerte i følgjande vilkår i vedtaket frå NVE: 
«Godkjenningen av detaljplan for miljø og landskap gis på følgende vilkår: 
1. Nasjonalparkstyret og NVE skal i god tid inviteres til oppstartsmøte, orienteres om når 

arbeidene med inntak, rørgate og istandsetting starter, når anlegget blir satt i drift og når 
arbeidene er avsluttet. Vi skal også orienteres ved endringer i forhold til godkjent detaljplan, 
viktige eller kritiske faser i prosjektet. 

2. Sprengningsarbeidene for etablering av inntak skal gjennomføres så skånsomt som mulig, 
bl.a. ved å vurdere mulighetene for å følge naturlige slepper, pigging og eventuelt 
sømborrer for å oppnå pene flater. Sprengstein i terreng som en følge av sprengning skal 
ikke forekomme. 

3. Nasjonalparkstyret og NVE skal ha anledning til å uttale seg til en eventuell plan for 
transport av anleggsmaskiner og materiell mellom gammelt og nytt inntak. 

4. Dere må sende inn en ny komplett plan for slipp og dokumentasjon av pålagt 
minstevannføring for godkjenning. 

5. Plan for bygging av lukehus ved inntaket skal godkjennes av NVE og Nasjonalparkstyret. 
6. Anleggsbredden for legging av rørgate settes til maksimum 8 meter. 
7. I anleggsfasen skal vegetasjon i arealer med godkjenning som midlertidig arealbruk, 

skånes så langt som råd ved å vurdere bruk av duk, skytematter og etablering av klopper. 
8. Det skal vurderes gjennomføring av fortløpende istandsetting. Ved tilbakeføring av arealer 

lik urørt terreng, skal det nyttes naturstein og innplanting av vegetasjon der hvor det er 
aktuelt. 

9. Vi skal godkjenne utkast til opplysningsskilt og foreslått plassering. Skiltene skal tilfredsstille 
våre krav til informasjon for allmennheten. 

10. Senest 1 måned etter idriftsettelse av kraftverket skal dere sende inn melding om dette til 
oss på skjema som ligger på vår hjemmeside (https://www.nve.no/om-nve/skjema-
ograpporteringsordninger/). 

 
Nasjonalparkforvaltarane får fullmakt til å opptre på vegne av nasjonalparkstyret ved avklaring 
av detaljar under synfaring – jf. pkt 1 i vilkåra, men styreleiar skal varslast om synfaringane for 
å vurdere om han eller andre frå styret ønskjer å delta.  
 
Tiltakshavar må i god tid før anleggsstart leggje fram ein samla plan for nødvendig motorferdsel 
knytt til transport og anleggsarbeid under utbygginga, og søkje om nødvendige dispensasjonar 
i høve til verneforskrift og motorferdselova med forskrifter. Anleggsarbeidet skal rette seg etter 
vilkår som er sett i NVE si godkjenning av detaljplanen, medan transport inn og ut av 
anleggsområdet er ei sak som må behandlast av NP-styret og kommunane.  
Det vil bli sett særleg fokus på tiltak i området mellom eksisterande inntak ved kote 1110 og det 
nye inntaket ved kote 1141. Nasjonalparkstyret føreset at motorferdselplanen og utbygginga 
innrettar seg etter dei føresetnadene som er lagt til grunn da konsesjonssaka vart behandla, 
der utgangspunktet var at det skulle nyttast helikopter under bygging av inntaket og øvre del av 
røyrgata på vestsdia av Hestbekken. Eventuelle tilpassingar må følgjast opp i tråd med pkt. 3 i 
vedtaket frå NVE. Det er verdt å merke seg at Nasjonalparkstyret skal godkjenne dei ulike 
formene for motoriserte hjelpemiddel som det vil vera behov for i samband med utbygginga, og 
ikkje berre uttale seg – jf. verneforskrifta § 3 pkt. 6.1. 
  

https://www.nve.no/om-nve/skjema-ograpporteringsordninger/
https://www.nve.no/om-nve/skjema-ograpporteringsordninger/


--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og 
Utladalen - 01.02.2021  
Styret ønskjer orintering om dato for synfaringar, slik at dei kan vurdere deltaking om det høver. 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen sluttar seg til NVE si godkjenning av 
detaljplan for Memurubu minikraftverk, i tråd med vilkåra og vurderingane som går fram av 
vedlagt vedtak datert 05.01.2021. Dispensasjonen er gjeve med heimel i naturmangfaldlova § 
48.  Hovudpunkta i godkjenninga er oppsummerte i følgjande vilkår i vedtaket frå NVE: 
 
«Godkjenningen av detaljplan for miljø og landskap gis på følgende vilkår: 
1. Nasjonalparkstyret og NVE skal i god tid inviteres til oppstartsmøte, orienteres om når 

arbeidene med inntak, rørgate og istandsetting starter, når anlegget blir satt i drift og når 
arbeidene er avsluttet. Vi skal også orienteres ved endringer i forhold til godkjent detaljplan, 
viktige eller kritiske faser i prosjektet. 

2. Sprengningsarbeidene for etablering av inntak skal gjennomføres så skånsomt som mulig, 
bl.a. ved å vurdere mulighetene for å følge naturlige slepper, pigging og eventuelt 
sømborrer for å oppnå pene flater. Sprengstein i terreng som en følge av sprengning skal 
ikke forekomme. 

3. Nasjonalparkstyret og NVE skal ha anledning til å uttale seg til en eventuell plan for 
transport av anleggsmaskiner og materiell mellom gammelt og nytt inntak. 

4. Dere må sende inn en ny komplett plan for slipp og dokumentasjon av pålagt 
minstevannføring for godkjenning. 

5. Plan for bygging av lukehus ved inntaket skal godkjennes av NVE og Nasjonalparkstyret. 
6. Anleggsbredden for legging av rørgate settes til maksimum 8 meter. 
7. I anleggsfasen skal vegetasjon i arealer med godkjenning som midlertidig arealbruk, 

skånes så langt som råd ved å vurdere bruk av duk, skytematter og etablering av klopper. 
8. Det skal vurderes gjennomføring av fortløpende istandsetting. Ved tilbakeføring av arealer 

lik urørt terreng, skal det nyttes naturstein og innplanting av vegetasjon der hvor det er 
aktuelt. 

9. Vi skal godkjenne utkast til opplysningsskilt og foreslått plassering. Skiltene skal tilfredsstille 
våre krav til informasjon for allmennheten. 

10. Senest 1 måned etter idriftsettelse av kraftverket skal dere sende inn melding om dette til 
oss på skjema som ligger på vår hjemmeside (https://www.nve.no/om-nve/skjema-
ograpporteringsordninger/). 

 
Nasjonalparkforvaltarane får fullmakt til å opptre på vegne av nasjonalparkstyret ved avklaring 
av detaljar under synfaring – jf. pkt 1 i vilkåra, men styreleiar skal varslast om synfaringane for 
å vurdere om han eller andre frå styret ønskjer å delta.  
 
Tiltakshavar må i god tid før anleggsstart leggje fram ein samla plan for nødvendig motorferdsel 
knytt til transport og anleggsarbeid under utbygginga, og søkje om nødvendige dispensasjonar 
i høve til verneforskrift og motorferdselova med forskrifter. Anleggsarbeidet skal rette seg etter 
vilkår som er sett i NVE si godkjenning av detaljplanen, medan transport inn og ut av 
anleggsområdet er ei sak som må behandlast av NP-styret og kommunane.  
Det vil bli sett særleg fokus på tiltak i området mellom eksisterande inntak ved kote 1110 og det 
nye inntaket ved kote 1141. Nasjonalparkstyret føreset at motorferdselplanen og utbygginga 
innrettar seg etter dei føresetnadene som er lagt til grunn da konsesjonssaka vart behandla, 
der utgangspunktet var at det skulle nyttast helikopter under bygging av inntaket og øvre del av 
røyrgata på vestsdia av Hestbekken. Eventuelle tilpassingar må følgjast opp i tråd med pkt. 3 i 
vedtaket frå NVE. Det er verdt å merke seg at Nasjonalparkstyret skal godkjenne dei ulike 
formene for motoriserte hjelpemiddel som det vil vera behov for i samband med utbygginga, og 
ikkje berre uttale seg – jf. verneforskrifta § 3 pkt. 6.1. 

https://www.nve.no/om-nve/skjema-ograpporteringsordninger/
https://www.nve.no/om-nve/skjema-ograpporteringsordninger/


 
 

ST 6/2021 Jotunheimen NP - Løyve til bruk av kommersiell logo - 
Aktiv i Lom AS 

Innstilling frå forvaltar 
Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen vurderer det slik at Aktiv i Lom AS innfrir alle 
krav for å få kommersielt merke for nasjonalparken, i tråd med sentrale føringar og vedtekne 
retningslinjer for Jotunheimen. Grunngjeving: 
 Søknaden er framsett på standard søknadsskjema, der søkjar stadfestar med si underskrift 

at dei vil rette seg etter dei sentrale krava som gjeld for bruk av tilhøyrlogo for Norges 
nasjonalparker. 

 Bedrifta er lokalisert i kommune med areal innan nasjonalparken, og har forretningsadresse 
i Lom. 

 Aktiv i Lom AS driv guiding og fjellføring i Jotunheimen nasjonalpark og i randssonen, og 
har elles ulike aktivitetstilbod i nasjonalparklandsbyen Lom. 

Løyve til å nytte kommersielt merke for Jotunheimen nasjonalpark som tilhøyrlogo for Aktiv i 
Lom AS blir gjeve med følgjande vilkår: 
 Løyvet gjeld for ein periode på tre år; tom. 31.12.2023.  

Det er mogleg å søke om forlenging. 
 Løyvet omfattar følgjande typar logoar/bruk: 

- Lokalisert ved Jotunheimen nasjonalpark 
- Aktivitet skjer i Jotunheimen nasjonalpark 

 Logoane kan brukast slik det går fram av retningsliner presisert på søknadsskjema. 
 Ved misbruk av det kommersielle merket kan løyvet til bruk trekkjast attende. I slike høve 

skal innehavar av merket varslast og få frist for korrigering, før det eventuelt blir trekt inn. 
 Aktiv i Lom AS pliktar gjennom inngått avtale å halde seg orientert om spørsmål som gjeld 

nasjonalparken, og ev. delta på relevante orienteringsmøte, vertskapskurs eller liknande 
som blir arrangert i regi av nasjonalparkforvaltninga eller nasjonalparkkommunane.  

 Ved aktivitet innan nasjonalparken skal gjestene orienterast om reglar for ferdsel som gjeld 
innan verneområdet. 

Nasjonalparkforvaltar får fullmakt til å signere avtalen om bruk av logo på vegne av 
nasjonalparkstyret.  
 
Komande søknader frå firma med adresse i ei av dei fem nasjonalparkkommunane, og av lik 
karakter med bedriftene som allereie er godkjende av nasjonalparkstyret, kan behandlast 
administrativt . 

--- slutt på innstilling --- 

 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og 
Utladalen - 01.02.2021  
 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen vurderer det slik at Aktiv i Lom AS innfrir alle 
krav for å få kommersielt merke for nasjonalparken, i tråd med sentrale føringar og vedtekne 
retningslinjer for Jotunheimen. Grunngjeving: 



 Søknaden er framsett på standard søknadsskjema, der søkjar stadfestar med si underskrift 
at dei vil rette seg etter dei sentrale krava som gjeld for bruk av tilhøyrlogo for Norges 
nasjonalparker. 

 Bedrifta er lokalisert i kommune med areal innan nasjonalparken, og har forretningsadresse 
i Lom. 

 Aktiv i Lom AS driv guiding og fjellføring i Jotunheimen nasjonalpark og i randssonen, og 
har elles ulike aktivitetstilbod i nasjonalparklandsbyen Lom. 

Løyve til å nytte kommersielt merke for Jotunheimen nasjonalpark som tilhøyrlogo for Aktiv i 
Lom AS blir gjeve med følgjande vilkår: 
 Løyvet gjeld for ein periode på tre år; tom. 31.12.2023.  

Det er mogleg å søke om forlenging. 
 Løyvet omfattar følgjande typar logoar/bruk: 

- Lokalisert ved Jotunheimen nasjonalpark 
- Aktivitet skjer i Jotunheimen nasjonalpark 

 Logoane kan brukast slik det går fram av retningsliner presisert på søknadsskjema. 
 Ved misbruk av det kommersielle merket kan løyvet til bruk trekkjast attende. I slike høve 

skal innehavar av merket varslast og få frist for korrigering, før det eventuelt blir trekt inn. 
 Aktiv i Lom AS pliktar gjennom inngått avtale å halde seg orientert om spørsmål som gjeld 

nasjonalparken, og ev. delta på relevante orienteringsmøte, vertskapskurs eller liknande 
som blir arrangert i regi av nasjonalparkforvaltninga eller nasjonalparkkommunane.  

 Ved aktivitet innan nasjonalparken skal gjestene orienterast om reglar for ferdsel som gjeld 
innan verneområdet. 

Nasjonalparkforvaltar får fullmakt til å signere avtalen om bruk av logo på vegne av 
nasjonalparkstyret.  
 
Komande søknader frå firma med adresse i ei av dei fem nasjonalparkkommunane, og av lik 
karakter med bedriftene som allereie er godkjende av nasjonalparkstyret, kan behandlast 
administrativt. 
 
 
 
  



ST 7/2021 Dispensasjon - Jotunheimen nasjonalpark - 2020 - 2025 - 
Fanaråken opp - IL Fanaråk 

Innstilling frå forvaltar 
Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen gjev etter verneforskrift for Jotunheimen 
nasjonalpark §3 pkt. 5.2 løyve til å arrangere Fanaråken Opp. Løyvet er gjeve med følgjande 
vilkår: 

- Løyvet gjeld konkurranse- og mosjonsløpet Fanaråken Opp ein laurdag i august for åra 
2021-2025. 

- Deltakartalet skal ikkje overstige 400 i konkurranseklassa.  
- Deltakarar og publikum skal gjerast kjende med kva for del av løypa som går i 

nasjonalparken. 
- Deltakarane skal følgje merka sti. For å unngå trakk og slitasje utanfor sti, bør 

arrangøren legge til rette for retur ned vintervegen.  
- Svingane på stien mot toppen av Fanaråken skal merkast med synlege markørar slik at 

alle må følge desse markeringane (slik arrangøren har gjort tidlegare). 
- Det er ikkje lov å nytte sko med metallpiggar under arrangementet 
- Fysisk merking, sikringsutstyr og drikkestasjonar skal fjernast så raskt som mogleg etter 

at løpet er avvikla. 
- Etter at arrangementet er gjennomført, skal stien/trasèen opp til Fanaråken turisthytte 

gåast over og eventuelt søppel skal fjernast. 
- Reklame skal ikkje plasserast i nasjonalparken. 
- Høgtalaranlegg skal ikkje nyttast til anna enn ordinær speakerteneste i tilknyting til løpet 

i nasjonalparken. Lydnivå skal avgrensast mest mogleg for å unngå støy i 
nasjonalparkområdet, jf. verneforskrifta § 3, pkt. 7.3. 

- Arrangøren skal etter løpet innan 30.10. kvart år sende rapport til nasjonalparkstyret 
med opplysningar om m.a. tal deltakarar (både konkurranse og mosjon) og røynsler 
som er viktige for framtidige arrangement. 

-  
Arrangøren tek ansvar for at stien skal vere i like god stand etter løpet som den var på 
førehand, jf. vedlikehald og steinmuringsarbeid som vart gjennomført i 2009 og 2010. 
Eventuelle skadar skal reparerast snarast råd, og innan 15.september. 
 
Dersom løpet skal arrangerast i 2026, må det sendast ny søknad. Det vil også då vere aktuelt å 
gi løyve for fleire år. 
 
Sidan det er DNT Oslo og Omegn som eig Fanaråken turisthytte, gjer vi merksam på at 
arrangøren også må innhente løyve frå dei. 
Ein legg til grunn at det også er aksept frå grunneigar, Luster Austre statsallmenning. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og 
Utladalen - 01.02.2021  
 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen gjev etter verneforskrift for Jotunheimen 
nasjonalpark §3 pkt. 5.2 løyve til å arrangere Fanaråken Opp. Løyvet er gjeve med følgjande 
vilkår: 

- Løyvet gjeld konkurranse- og mosjonsløpet Fanaråken Opp ein laurdag i august for åra 
2021-2025. 



- Deltakartalet skal ikkje overstige 400 i konkurranseklassa.  
- Deltakarar og publikum skal gjerast kjende med kva for del av løypa som går i 

nasjonalparken. 
- Deltakarane skal følgje merka sti. For å unngå trakk og slitasje utanfor sti, bør 

arrangøren legge til rette for retur ned vintervegen.  
- Svingane på stien mot toppen av Fanaråken skal merkast med synlege markørar slik at 

alle må følge desse markeringane (slik arrangøren har gjort tidlegare). 
- Det er ikkje lov å nytte sko med metallpiggar under arrangementet 
- Fysisk merking, sikringsutstyr og drikkestasjonar skal fjernast så raskt som mogleg etter 

at løpet er avvikla. 
- Etter at arrangementet er gjennomført, skal stien/trasèen opp til Fanaråken turisthytte 

gåast over og eventuelt søppel skal fjernast. 
- Reklame skal ikkje plasserast i nasjonalparken. 
- Høgtalaranlegg skal ikkje nyttast til anna enn ordinær speakerteneste i tilknyting til løpet 

i nasjonalparken. Lydnivå skal avgrensast mest mogleg for å unngå støy i 
nasjonalparkområdet, jf. verneforskrifta § 3, pkt. 7.3. 

- Arrangøren skal etter løpet innan 30.10. kvart år sende rapport til nasjonalparkstyret 
med opplysningar om m.a. tal deltakarar (både konkurranse og mosjon) og røynsler 
som er viktige for framtidige arrangement. 
 

Arrangøren tek ansvar for at stien skal vere i like god stand etter løpet som den var på 
førehand, jf. vedlikehald og steinmuringsarbeid som vart gjennomført i 2009 og 2010. 
Eventuelle skadar skal reparerast snarast råd, og innan 15.september. 
 
Dersom løpet skal arrangerast i 2026, må det sendast ny søknad. Det vil også då vere aktuelt å 
gi løyve for fleire år. 
 
Sidan det er DNT Oslo og Omegn som eig Fanaråken turisthytte, gjer vi merksam på at 
arrangøren også må innhente løyve frå dei. 
 
Ein legg til grunn at det også er aksept frå grunneigar, Luster Austre statsallmenning. 
 
 
 

ST 8/2021 Eventuelt 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og 
Utladalen - 01.02.2021  
 
 

Vedtak 
Til sak 05/2021: 
Styret ønskjer å bli varsla om dato for synfaring Memurubu. 
 
Tid til møteførebuing: 1 time 
 
 


