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UTTALELSE TIL ARBEIDET MED FORVALTNINGSPLAN FOR LOMSDAL-VISTEN
NASJONALPARK.
Jeg heter Anders Westlund. Jeg er nestleder og verneansvarlig i Norsk Grotteforbund (NGF). Jeg
viser til deres brev av 15.02.2010 Oppstart av forvaltningsplan for Lomsdal-Visten nasjonalpark/
Njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernområde. Jeg viser også til NGFs brev av
30.09.2003 (kopi vedlagt) der vi gav innspill til Utredning av vern i Lomsdal-Visten – området., og til
vårt brev av 29.05.2006 (kopi vedlagt) der vi gav uttalelse til planforslag for: Vern i Lomsdal-Visten området.
Norsk Grotteforbund gir med dette sin uttalelse til Fylkesmannens arbeid med forvaltningsplan for
Lomsdal-Visten nasjonalpark. Uttalelsen gis med bakgrunn i formålsparagraf og vernebestemmelser,
særlig disse bestemmelsene:
• I formålsparagraf står det at Formålet med nasjonalparken er å: … Sikre grotter og karstformer
mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem.
• I forskriften til verneområdet § 3 Vernebestemmelser punkt 1.1 står det at Området er vernet mot
inngrep av enhver art, herunder … fjerning eller ødeleggelse av interiøret i grotter.
• I formålsparagraf står det at Formålet med nasjonalparken er å: … Sikre grotter og karstformer
mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem.
• I forskriften til verneområdet § 3 Vernebestemmelser punkt 1.1 står det at Området er vernet mot
inngrep av enhver art, herunder … fjerning eller ødeleggelse av interiøret i grotter.
• I forskriften til verneområdet § 3 Vernebestemmelser punkt 1.3 står det at Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: … oppsetting av skilt.
Norsk Grotteforbunds uttalelse til arbeidet med forvaltningsplan for Lomsdal-Visten
nasjonalpark.
Vernebestemmelsens § 3 sier at Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til … oppsetting av skilt.
Det står ikke noe om hva slags skilt dette skal være, om det bare er snakk om skilt som viser vei til
turmål eller om det også kan være informasjonsskilt/informasjonsplakater. Hvis det også kan være
informasjonsplakater har Norsk Grotteforbund har 2 forslag til slike plakater. Plakatene kan settes opp
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enten ved naturlige innfallsporter til parken og/eller ved grotter som det er grunn til å anta kommer til
å bli spesielt mye besøkt.
FORSLAG TIL INFORMASJONSSKILT/PLAKATER:
• Fordi sikring av grotter og karstformer er en del av verneformålet til nasjonalparken foreslår
Norsk Grotteforbund at det settes opp informasjonsplakater som forteller litt om grottedannelse og
om verneverdier og vern i grotter. På disse plakatene vil det være naturlig å ta med følgende regler
for skånsom ferdsel i grotter som er anerkjent av grottemiljøer over hele verden:
o Ta ingen ting - bare bilder.
o Etterlat ingen ting - bare fotavtrykk (og knapt nok det).
o Slå ikke i hjel noen ting - bare tid.
• Grotting er regnet for en risikosport og faren for at det skjer uhell er alltid tilstede. Norsk
Grotteforbund foreslår at det settes opp plakater med informasjon/instruksjon om sikker ferdsel i
grotter. På disse plakatene kan det være naturlig å ta med Grottevettreglene:
1. Legg ikke ut på langtur uten tilstrekkelig trening
2. Meld fra hvilken grotte du skal i og når du regner med å være hjemme igjen
3. Lytt til erfarne grottere
4. Vær rustet mot uhell selv på korte turer
5. Husk hvilken vei du kom
6. Gå ikke alene
7. Vend i tide, det er ingen skam å snu
8. Spar på kreftene
Undertegnede kan vanligvis treffes på telefon 32 11 87 76 (dag) eller telefon 75 51 64 99 (kveld).
Med vennlig hilsen
Anders Westlund
Nestleder og verneansvarlig i Norsk Grotteforbund

Vedlegg:
• NGFs brev av 30.09.2003 Utredning av vern i Lomsdal-Visten – området.
• NGFs brev av 29.05.2006 Vern i Lomsdal-Visten - området.
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