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UTTALELSE TIL VERNEPLAN FREDNING FOR SKOG PÅ STATSK OG SFs OG 
OPPLYSNINGSVESENETS FONDS GRUNN NORD FOR SALTFJELLET. 
 
Norsk Grotteforbund viser til deres høringsbrev Vern av skog på Statskog SF og Opplysningsvesenets 
fonds grunn nord for Saltfjellet - lokal og sentral høring av verneplan av 15. desember 2008 og til vår 
Uttalelse til planarbeid - fredning av skog på Statskog SFs eiendommer i kommunene Ballangen, 
Beiarn, Gildeskål, Hamarøy, Narvik og Steigen av 29. april 2008 (kopi vedlagt). 
 
Norsk Grotteforbund ønsker å gi en liten kommentar ang. lokaliteten Åsen-Kjelldalen i Gildeskål 
kommune. I utkastet til verneplan omtales Storgjerdvatnet ”en kalksjø som drenerer ut i underjordiske 
løp og tørker inn om høsten”. Grottemessig er dette et interessant fenomen og vi er spesielt glad for at 
dette området vernes. (Vi vil for øvrig gjøre oppmerksom på en liten feil i utkastet til verneplan. Det står 
at Åsen-Kjelldalen ligger på kartblad 1929-I, men riktig kartblad er 1929-II.) 
 
Til slutt vil vi for ordens skyld kommentere at Norsk Grotteforbund står oppført i adresselista for 
lokal høring. Vi vil påpeke at selv om vi har postadresse i Mo i Rana så er vi et nasjonalt forbund og 
vi mener at vi burde stått på adresselista for sentral høring. 
 
Med hilsen for Norsk Grotteforbund 
 
Anders Westlund 
Verneansvarlig i Norsk Grotteforbund 
 
Vedlegg:  
• Vår Uttalelse til planarbeid - fredning av skog på Statskog SFs eiendommer i kommunene 

Ballangen, Beiarn, Gildeskål, Hamarøy, Narvik og Steigen av 29. april 2008. 
 
 
 

 

 

Medlem av: UIS, Union Internationale de Spéléologie 
   attaché a’l UNESCO, cat. B 
Medlem av: FORF, Frivillige Organisasjoners 
    Redningsfaglige Forum 


