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Leir- og Bøverdalen statsallmenning. 

Grunneigars løyve vedr. søknad om dispensasjon etter motorferdsellova, NRK 

Hordaland v/Anne Marie Kvassheim. 

 

Sakspapir: 

- E-post den 6.2.2018 vedlagt søknad. 

- Fjellova. 

 

Saksutgreiing: 

NRK Hordaland v/Anne Marie Kvassheim har med e-post den 6.2.2018 søkt om 

grunneigars løyve til å gjennomføre synfaring med snøskuter og helikopter i tilknyting 

til TV-program minutt for minutt til sommaren.  Jotunheimen er eitt av fire område dei 

skal sende frå. Med Lars Monsen i spissen skal eit tv-team gå til fots, og sende direkte i 

fem timar dagleg. Om kvelden slår Monsen og teamet leir, og blir med i Sommeråpent-

sendinga direkte på NRK1. 

 

Om ruteval og tidspunkt skriv dei: 

«Dei eksakte rutene er enno ikkje fastsette eller offentleg kunngjorde, men i veke 29 

planlegg vi å gå i Jotunheimen, etter ruta  Bøvertun –gjennom Dumdalen -  

Sognefjellshytta – Fannaråken – Skogadalsbøen – Vetti. Turen startar onsdag 18. juli, 

og sluttar sundag 22. juli.» 

 

For å avgjera om tv-sendinga let seg gjennomføre teknisk, er det nødvendig å kartleggje 

sendeforholda langs ruta.  Dette er planlagt gjort på vinterføre, og det vert såleis søkt 

om løyve til å nytte inntil fire snøskuterar i to dagar til dette arbeidet.  Helst skal dette 

skje i veke 12, men av omsyn til ver- og føreforhold, som synfaringa er sterkt avhengig 

av, vert det også søkt om løyve for vekene 11 og 14.  Søknaden gjeld samstundes løyve 

til å lande med helikopter i fjellsida sør for Bøvertun, da synfaring med snøskuter her er 

uråd. 

 

Synfaringa vil bli gjennomført i samarbeid med fjelloppsynet. 

 

Framlegg til vedtak: 

Under føresetnad av at vernemyndigheitene og kommunen gjev løyve, gjev fjellstyret 

grunneigars løyve til den omsøkte køyringa og flyginga. 

 

Vedtak: 

Som framlegget. 

Samrøystes. 

 

 

Utskrift går til: 

- NRK Hordaland v/Anne Marie Kvassheim – berre som e-post 

- MTN, Lom kommune – berre som e-post 


