Nina Eide
Trondheim, 15.07.2022
Deres ref.:

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2022/3420

Saksbehandler:
Karen Lone

Delvis innvilget søknad om å filme/partial permission
granted to film arctic fox - Kimmo Ohtonen
We refer to your application submitted May 20, 2022. You are granted
permission to accompany Nina Eide and the NINA field crew to a den site on July
25th. Your request for permission to approach a den to film on your own is
declined. In earlier email exchanges (July-Aug 2021) we have informed you that it
is not allowed to disturb the arctic fox and shared our guidelines for how to
avoid disturbance. Minimizing disturbance is the reason for the restrictions on
the activities you are given permission for. The rest of this document is written in
Norwegian and contains important information. Please contact us if you need
help to understand the conditions under which you are granted permission.
Vi viser til søknaden datert 20. mai 2022.

Vedtak
Filmskaper Kimmo Ohtonen gis, med hjemmel i Forskrift om fjellrev (Vulpes lagopus) som
prioritert art § 6, løyve til å oppsøke og være til stede for å filme ved inntil to fjellrevhi i
delbestanden Snøhetta, som ligger i Oppdal, Lesja og Dovre kommune og hvor deler av arealet
ligger innenfor Dovrefjell nasjonalpark.






Tillatelsen gjelder filmskaper Kimmo Ohtonen, med en medhjelper/kameramann.
Aktiviteten kan skje i perioden 23.-30.juli 2022, men bare en dag innenfor denne
perioden.
Lokaliseringen av fjellrevhi er sensitiv artsinformasjon og unntatt offentlighet.
Informasjonen må ikke deles videre. Stedene dere filmer må ikke være gjenkjennbare
(terrengformasjoner) i bildematerialet eller narrativet som brukes i filmen.
I nærheten til fjellrevhiene skal det utvises godt skjønn for å unngå unødig forstyrelse,
både i oppførsel og hvor man plasserer seg i terrenget for å filme. Filmteamet skal være
sammen med fjellrevforskere fra NINA (kontaktperson Nina Eide, 957 04 383). Gruppen
skal kun nærme seg hiet dersom dette er nødvendig for å utføre feltarbeidet. Filmteamet
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må rette seg etter NINAs instruksjoner underveis, og uansett ikke være tilstede lenger
enn:
o Nærmere enn 300 m fra hiet: maks 1 time
o Nærmere enn 100 m fra hiet: maks 30 minutter
Dette løyvet skal medbringes i felt. Før dere drar ut må dere kontakte Statens
naturoppsyn (SNO) for å melde om nøyaktig tid og hvilke hi (Rovbase ID) som vil
oppsøkes:
o Tord Bretten, 959 11 774

Aktiviteten kan medføre en forstyrrelse av fjellreven. Forstyrrelse er forbudt etter
Fjellrevforskriften §3, og Miljødirektoratet dispenserer her med hjemmel i § 6 i samme forskrift.

Bakgrunn for saken
Du har søkt om tillatelse til å oppsøke og filme på fjellrevhi. Formålet er opptak til en film om
bevaringsarbeidet for fjellrev for den finske rikskringkastingskanalen YLE TV1. Det er tidligere
gjennomført opptak i 2021 både i Norge, Sverige og Finland. Det søkes om to deler: 1) tillatelse
for å filme i felt sammen med forskeren Nina Eide fra Norsk institutt for naturforskning. 2) filme
fjellrev på en hilokalitet fra nærmere enn 300m.

Miljødirektoratets vurderinger
Miljødirektoratet har gitt tillatelse og dispensasjon fra fjellrevforskriften for å gjennomføre del 1)
av det det søkes om. Vi mener at det vil medføre en begrenset forstyrrelsen av fjellreven, og at at
opptakene vil ha merverdi for filmen og for kjennskapen til fjellreven og arbeid for å bevare trua
arter generelt. Vi setter dessuten krav til gjennomføring som skal sikre at eventuell påvirkning
minimeres. Det gis avslag på del 2) om tillatelse til å filme på egen hånd, da dette regnes som å
kunne medføre større forstyrrelse, og at det ikke er tilstrekkelig tungtveiende behov for opptak
utover det som inngår i del 1). Man bør eventuelt kunne bruke kommersielt tilgjengelige
arkivopptak.
Formålet med filmen og behovet for å filme selv
Kimmo Ohtonen holder på med en dokumentarfilm om bevaringsarbeidet for fjellrev i
Skandinavia, som både portretterer forskerne og fjellreven. Han ønsker å kunne ha med opptak
der han følger den norske fjellrevforskeren Nina Eide i felt i sommer.
Gjennomføring og forstyrrelse
Aktiviteten vil kunne medføre noe forstyrrelse. Det er derfor den krever dispensasjon fra
fjellrevforskriften. Filmteamet skal være med NINA på feltarbeid som uansett vil gjennomføres.
Dette skjøtselsarbeidet har hjemmel i § 4 i fjellrevforskiften, og medfører i utgangspunktet en viss
risiko for forstyrrelse. Hvordan filmingen gjennomføres vil være avgjørende for hvor mye denne
risikoen øker. Det er satt vilkår for å begrense sannsynligheten for at filmingen medfører en
tilleggsforstyrrelse. Fordi NINA er med i felt vurderes risikoen for alvorlig forstyrrelse for
fjellrevene og valpene på hiet som følge av denne aktiviteten vurderes derfor som lav. Den
begrensede aktiviteten som tillates antas å ikke medføre negative konsekvenser for disse revene.
Dette oppfyller altså kravet i naturmangfoldloven § 24 femte ledd for å gi dispensasjon.
Vurderinger om kunnskapsgrunnlag, føre-var, og samlet belastning
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Naturmangfoldloven § 8-12 skal vurderes ved offentlige beslutninger som berører
naturmangfold. Vedtaket baserer seg på et godt kunnskapsgrunnlag om forstyrrelse (§ 8). Førevar-hensyn (§ 9) og potensialet for en stor samlet belastning (§ 10) er i dette tilfellet tatt høyde for
i forskriftens generelle forbud mot forstyrrelse, mens omfanget og formen på aktiviteten det gis
løyve til her innebærer at vi har gode muligheter til å vurdere konsekvensen av å tillate den
spesifikke aktiviteten. Vi mener § 11 ikke er relevant for vedtaket, mens § 12 her kommer til
uttrykk i vilkårene om hvordan arbeidet skal utføres.
Når det kommer til informasjon om fjellrevhi så er dette sensitive artsdata. Filmingen kan ikke
gjennomføres uten at de som er med i felt får kjennskap til den aktuelle lokaliteten. Denne
informasjonen deles på vilkår om at den ikke deles videre, og dere må heller ikke oppsøke dette
hiet igjen selv for å filme på egen hånd.

Klagerett
Du kan klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du har mottatt dette brevet. Klagen
sendes til Miljødirektoratet.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Anders Braa
fung. seksjonsleder

Kopi til:
Nina Eide
Tord Bretten
Espen Rusten

Karen Lone
seniorrådgiver

Trondheim
Trondheim
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