Vil du delta i forskningsprosjektet
Gråhøgdbu,
DNT-hytta som fikk betydning for villreinen på Venabygdsfjellet
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å beskrive og analysere
Gråhøgdbu sin betydning for Venabygdsfjellet og villreinen i Rondane sør i perioden 1967 - 2020. I
dette skrivet får du informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.
Formål
I denne masteroppgaven vil jeg belyse hva DNT-hytta Gråhøgdbu medførte av endringer i synet på
bevaring og forvaltning av villreinstammen på Venabygdsfjellet.
Masteroppgaven er en avsluttende del av mastergradsstudiet i Kulturstudier ved Universitetet i SørøstNorge.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Universitetet i Sørøst-Norge er ansvarlig for masterprosjektet.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Jeg ønsker å ha deg med fordi du har hatt en rolle tilknyttet Venabygdsfjellet og
villreinproblematikken i løpet av disse årene Gråhøgdbu har eksistert fra 1967 – 2020.
Jeg har valgt personer som har ulik innfallsvinkel til tematikken, men som alle har hatt en rolle på
fjellet i løpet av disse årene.
Jeg vil intervjue 6-7 personer.
Hva innebærer det for deg å delta?
Metoden som benyttes er et åpent, individuelt intervju. Opptaket vil gjøres ved hjelp av videokamera
med mikrofon. Intervjuet vil ta ca 1 – 1,5 timer. Jeg bruker ikke spørreskjema, men har noen stikkord
og ønsker at du forteller din historie og trekker fram det du finner viktigst å formidle knyttet til
Gråhøgdbu.
Video-opptaket vil bli transkribert av meg i ettertid slik at jeg kan bruke det som skriftlig materiale
videre i analysen.
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket
tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha
noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.
• Det er jeg som behandler videomaterialet i løpet av prosessen med masteroppgava. Etter
oppgaven er ferdig, vil videomaterialet slettes.
• Hvis din rolle vurderes som sentral i historien om Gråhøgdbu, så blir ditt navn og din
funksjon/rolle omtalt. Selv om du blir anonymisert kan det likevel være sjanser for at folk som
kjenner godt til området vil gjenkjenne din person gjennom opplysninger om din rolle.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Etter oppgaven er ferdig, vil videomaterialet slettes.
Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av
opplysningene,
- å få rettet personopplysninger om deg,
- å få slettet personopplysninger om deg, og
- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra Universitetet i Sørøst-Norge har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
• hovedveileder Ellen Schrumpf ved universitetet i Sørøst-Norge, Ellen.Schrumpf@usn.no
• Norsk senter for forskningsdata (NSD)
Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på
telefon: 55 58 21 17.

Med vennlig hilsen

Prosjektansvarlig
Mari Synnøve Stakston

Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Gråhøgdbu DNT-hytta som fikk betydning for villreinen på Venabygdsfjellet, og har fått anledning til å stille
spørsmål.
Jeg samtykker til:
 å delta i videointervju
 at opplysninger om meg kan publiseres og gjenkjennes gjennom beskrivelse av min rolle

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til masterprosjektet er avsluttet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)

