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Vi viser tll brev fra Statkraft til dere, Statkrafts ref. 92/7483'L,
angående ovenfornerrnte sak.

Norsk Grotteforbund (NGF) gikk i brev av 7. november 1991 (se vedlagte
kopi) mot flytting av demningen ved Stor-Glomvatnet.

Norsk Grotteforbund (NGF) vi1 gi sin tilslutning til at brakkeleiren
m/parkeringsplass og adkomstvei, av hensyn til de verneverdige karst-
og grotteforekomstene på Synkh@gda, flyttes fra Synkh$gda og lenger
ned i Fykandalen.

Anleggsveien opp til riggområdet er alt bygget. NGF mener at de skade-
ne byggingen påf6rte karstområdet, neppe vi1 utbedres om veien fjernes
og går derfor lkke inn for at veien skal fjernes ttv den grunn. NGF er
imidlertid redd for at veien vil fdre til økt ferdsel i området med
tllhørende vandalisme og {deleggelse 8v karst- og grotteforekonstene.
For å unngå slik ddeleggelse går NGF primart inn for at veien skal
fjernes. Hvis veien ikke blir fjernet, dnsker NGF imidlertld ikke at
den skal stenges for allmenn ferdsel. Vi er redd en evnt. stengning
vil fdre til gjentatte foresp{rsler fra lokalbefolkningen og andre oil
hvorfor veien er stengt. Dette,vil fdre til en vedvarende fokusering
på aet verneverdige området, noe NGF mener er uheldig.

I ff,lge St.prp. 72 (199L-92) er riggområdet i hovedsak planlagt plass-
ert oppstr@ms damstedet og vil således ikke skape noe problem i for-
hold til karstforekomstene. NGF er enig i at hvis hele riggområdet
plasseres oppstr$ms damstedet og under h$yeste regulerte vannstand
(l{RV) vil det ikke skape ytterligere problemer 1 forhold til karst-
forekomstene. NGF vil derfor be om at riggområdet som helhet, ikke
bare i hovedsak, plasseres oppstrdms damstedet og under IIRV.

Norsk Grotteforbund vil forØvrig be NVE og Statkraft om alltid å tn-
fornere oss om saker som har med vern og forvaltning av grotter og
karst å gj@re.
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Vedlegg: Uttalelse fra NGFs årsmØte 1991, mot flytting av demningen
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