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2006 vil bli husket som det året den første dødsulykken skjedde i en norsk grotte. Ståle Tveitane omkom den 16.8.06 
under dykking i Pluras underjordiske løp. Han ble funnet og fraktet ut av grottedykkere fra England og Norge et par 
uker senere. Den praktiske gjennomføringen av aksjonen gikk veldig bra, med mange aktører involvert. De som var 
tilstede gjorde mange små og store erfaringer som vi må ta med oss videre. Som hvilke begrensninger som gjelder og 
hvordan praktiske og formelle problemer kan løses. Vi er også imponert over hvilken innsatsvilje som finnes rundt om 
for å hjelpe når det trengs.
NGF ser muligheter for å forbedre grotteredningstjenesten.Det vil vi gjøre. Det er en av grunnene til at dette 
grottebladet har fire rapporter om ulykken. Men et dødsfall er normalt bare toppen av et isfjell. Det skjer mange 
alvorlige episoder både i forbindelse med tørrgrotting og grottedykking som ikke fører til dødsfall. Derfor må vi alle 
først og fremst tenke forebyggende. Hvis en ulykke likevel inntreffer, er korrekt og rask innsats fra de andre 
turdeltakerne avgjørende for utfallet. Ved å spre informasjon om ulykker og farlige episoder vi opplever kan vi alle lære 
noe av hverandre og på den måten redusere risikoen for alvorlige hendelser.
Norgessamlingen omfattet aktiviteter både i Tjorve (som passerte 20 km), i Beiarn (vertikalkurs og redningsøvelse i Den 
ville hesten) og på Burfjellet (utforskning).
Våre engelske grottevenner bidrar også i dette nummer, Trevor Faulkner er ferdig med sin omfattende 
doktoravhandling om grottene i søndre Nordland – vi gratulerer! Det norske sammendraget er gjengitt sammen med 
Arne Grønlies anmeldelse av avhandlingen. David St. Pierre bidrar med stoff om Leigasvatn og kart over 
Marmorgrotten. Grotter og sprekker i Sør-Norge er også omtalt i flere artikler. Vi håper Cato Sture vil bidra med mer 
stoff!
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