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Løyve til Norsk Natursenter for å filme ved fjellrevhi dispensasjon fra fjellrevforskriften
Vi viser til søknaden din datert 3. juni 202 og informasjon gitt i telefonsamtale med deg 1.juli og
med Torgeir Beck Lande 4.juli.

Vedtak
Norsk Natursenter 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 tre fjellrevhi i Eidfjord kommune og
innenfor Hardangervidda Nasjonalpark.












Løyvet gjelder fotograf Torgeir Beck Lande, med inntil to medhjelpere.
Aktiviteten kan skje i perioden 11-17. juli 2022, med tilstedeværelse ved på inntil 3 hi i
inntil 72 timer totalt.
Løyvet gjelder utvalgte fjellrevhi i Eidfjord kommune, og innenfor Hardangervidda
nasjonalpark, innfallsport via Tinnhølvegen. NINA driver overvåkingsprogrammet for
fjellrev på vegne av Miljødirektoratet, og vil peke ut de spesifikke hiene som kan besøkes
(og deres Rovbase ID). Det er hi hvor man enten vet at det er valper eller stor
sannsynlighet for valper. Muligheten til å ivareta andre hensyn kan også påvirke valget av
lokalitet (kunne filme uten å avsløre lokalitet, terrenget er godt egnet for å minimere
forstyrrelse, eller at hiet allerede har noe menneskelig aktivitet i nærheten). Nøyaktig
lokalisering av hiene fotografen fås direkte fra NINA, kontaktperson Nina Eide 95704383.
Lokaliseringen av fjellrevhi er sensitiv artsinformasjon og unntatt offentlighet.
Informasjonen må ikke deles videre og 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 ved tilstedeværelse, både i
oppførsel og hvor man plasserer seg i terrenget for å filme. Fotograf har ansvar for å
minimere forstyrrelsen fra aktiviteten, og å tilpasse aktiviteten dersom revene viser tegn
til forstyrrelse. Avstand til hiet skal uansett aldri være mindre enn 50 m.
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.
Kontakt også Statens naturoppsyn ved eventuelle spørsmål om gjennomføring:
o Sveinung Hylland Olsnes 908 53 840

Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 73 58 05 00
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no
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o
o

Harald Normann Andersen 903 60 055
Olaf Bratland 970 23 013.

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

Kort om bakgrunnen for saken
Norsk Natursenter har søkt om tillatelse til å filme fjellrevvalper ved et fjellrevhi på
Hardangervidda til en ny naturfilm i panoramaformat. Panoramafilmen skal være en av
hovedattraksjonene ved senteret, som er et autorisert besøkssenter for Hardangervidda
Nasjonalpark. Dere har i 2021 fått tilskudd fra Miljødirektoratet til produksjon av
panoramafilmen. Det er planlagt bred distribusjon og du har opplyst at filmklipp vil kunne gjøres
tilgjengelig for andre mot et vederlag.

Miljødirektoratets vurderinger
Miljødirektoratet har gitt løyve fordi verdien av filming til dette formålet veier opp for den mulige
forstyrrelsen av fjellreven på noen få lokaliteter i år. Vi setter dessuten krav til gjennomføring
som skal sikre at eventuell påvirkning minimeres, og mener at dette kan gjennomføres forsvarlig.
Formålet med filmen og behovet for å filme selv
I en formidlingsfilm som skal vise fram naturen på Hardangervidda er det viktig å ha med
fjellreven som er tilbake i dette fjellområdet etter bevaringstiltak. På grunn av formatet på
panorama filmen er det krav til utstyr og opptak som gjør at dette ikke er tilgjengelig fra andre
kilder. Fotografen Torgeir Beck Lande er en seriøs og erfaren aktør innenfor naturfilm, og vi
regner det som meget sannsynlig at han vil sikre opptak av høy kvalitet som vil bli brukt i filmen.
Gjennomføring og forstyrrelse
Vi går ut ifra aktiviteten vil medføre noe forstyrrelse. Det er derfor den krever dispensasjon fra
fjellrevforskriften. Vi har satt vilkår for gjennomføringa for å avgrense aktiviteten og minimere
forstyrrelsen.
I området som løyvet gjelder er det endel menneskelig aktivitet, og det er fornuftig å legge
filmingen dette området. Fjellrevene på mange av disse hiene er noe mer tilvendt menneskelig
nærvær, enn fjellrever på mange andre hi. Fjellrever er tilpasningsdyktige og vil på en slik lokalitet
være mindre sårbare for forstyrrelse. Risikoen for alvorlig forstyrrelse for fjellrevene og valpene
på hiet som følge av denne aktiviteten vurderes derfor som lav, og 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
Naturmangfoldloven § 8-12 skal vurderes ved offentlige beslutninger som berører
naturmangfold. Vedtaket baserer seg på et godt kunnskapsgrunnlag om forstyrrelse på de
aktuelle lokalitetene (§ 8). Føre-var-hensyn (§ 9) og potensialet for en stor samlet belastning (§ 10)
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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 og leveres ikke
ordinært ut. Det må foreligge et behov som er saklig og tungtveiende. Jamfør retningslinjer for
sensitive artsdata, tilgjengelig på sensitive-artsdata.miljodirektoratet.no Vi har, under tvil,
kommet fram til at formålet deres er en tilstrekkelig tungtveiende grunn til å dele informasjon
om fjellrevlokaliteter for å gjennomføre filmingen, men med vilkår om at denne informasjonen
ikke deles videre.

Klagerett
Dere kan klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven kap. VI. Fristen for å klage er tre uker fra du/dere
har mottatt dette brevet. Klagen sendes til Miljødirektoratet.
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