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Ferdsel til/fra og i Trollkjerka
NGF er en samarbeidsorganisasjon for grottere i Norge. NGFs formål er bl a å sikre at
grotting utøves på en sikkerhetsmessig og vernemessig forsvarlig måte. Dette skjer bl a ved
utgivelse av Norsk Grotteblad og drift av den norske grotteredningstjenesten.
I forbindelse med Deres brev av 15.08.96 ønsker NGF å påpeke likheten i det som Tårstad
Grunneierlag og NGF er bekymret for; Dere er bekymret for ferdselen over private
eiendommer til og fra grotten, mens vi er bekymret for ferdselen i selve grotten. Dette er to
sider av samme sak - som har sin rot i sammen problem - at Trollkjerka er blitt altfor godt
kjent og at den benyttes som turistgrotte.
NGF ønsker med dette å invitere til et samarbeid med Tårstad Grunneierlag på hvordan
ferdselen over og under jorden kan bli løst. Ideelt sett hadde det vært best å stengt igjen
Trollkjerka med gitter. Når dette synes vanskelig, mener vi den nest beste løsningen er:
• å få Trollkjerka bort fra "kartet" - at den ikke omtales i reiselivsblader, ikke brukes i
markedsføring, ikke annonseres om av hoteller eller kommuner, og lignende
informasjons-spredning. Trollkjerka må "glemmes"!
• at ingen driver annonsert guiding i Trollkjerka. Guiding tilsier det samme som at grotten
blir kjent både gjennom annonsering og at folk blir kjent i grotten. Folk flest tror også at
turistgrotter er spesielt fine - følgelig kanaliseres ferdselen automatisk mot denne grotten
utenom guideturene.
Friluftslovens bestemmelser sier at ferdsel over innmark i all hovedsak er forbudt i
sommerhalvåret. I utmark, også om den er privat eiendom, kan enhver ferdes til fots hele
året når det skjer hensynsfult og og med tilbørlig varsomhet. Ferdsel i utmark trenger altså
ikke avtales på forhånd. Grunneiere har derimot rett til å vise bort folk som opptrer
hensynsløst eller ved utilbørlig adferd utsetter eiendommen for skade eller ulempe (uansett
om det er innmark eller utmark). NGF håper og regner med at slike overtredelser vil bli
påtalt fra dere, siden denne typen folk godt kan være den som også er vandal i grotten.

Til slutt noen ord om Evenes Fjordhotell AS. NGF føler seg misbrukt av hotellet, både i
reklamesammenheng og i brev av 19.08.96 til Tårstad Grunneierlag. NGF støtter ikke
hotellets guidvirksomhet i Trollkjerka (Reshellarn kan aksepteres om grunneierne synes det
er ok) og det har heller ikke vært noe "samarbeid" med Per Vestvik som er NGF sin
kontaktperson i Evenesområdet. Vi vet også at fagfolk fra Universitetet i Bergen er klare
motstandere mot all form for annonsert guiding og ukontrollert trafikk i Trollkjerka.
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