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UTTALELSE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN FOR SJUNKHATTEN 

NASJONALPARK. 

 

Jeg heter Anders Westlund. Jeg er nestleder og verneansvarlig i Norsk Grotteforbund (NGF). Jeg 

viser til deres brev av 10.02.2011 Høring - forslag til forvaltningsplan for Sjunkhatten nasjonalpark. 

Jeg viser også til NGFs brev av 14.10.2004 der vi gav innspill til Utredning av vern i Sjunkan-Misten 

– området (kopi vedlagt), til vårt brev av 4. april 2007 der vi gav uttalelse til planforslag for: Bruk og 

vern i Sjunkan-Misten (kopi vedlagt) og til vårt brev av 12. januar 2010 (ved en feil datert 12. januar 

2009) (kopi vedlagt) der vi gav uttalelse til Arbeidet med forvaltningsplan for kommende Sjunkhatten 

nasjonalpark.  

 

Norsk Grotteforbund gir med dette sin uttalelse til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for 

Sjunkhatten nasjonalpark: 

 Kapittel 3.5 omhandler Karst og grotting. Norsk Grotteforbund er meget fornøyd med de beskrevne 

bevaringsmålene i dette kapitlet. 

 I kapittel 4.7 Friluftsliv står Retningslinjer for friluftsliv i nasjonalparken. Norsk Grotteforbund er 

meget fornøyd med retningslinjenes punkt f): 
”Grottereglene” skal følges i Kjøttkjerstihola og Singelhola: 

o Ta ingenting — bare bilder 
o Etterlat ingenting — bare fotavtrykk (og knapt nok det) 
o Drep ingenting bare tid 

Det vises også til Norsk grotteforbunds grottevettregler på www.speleo.no/ 

Vi er imidlertid i tvil om “Grottereglene” er et vanlig og anerkjent navn på disse reglene. Vi vil 

forslå at dere isteden skriver: Disse reglene for skånsom ferdsel i grotter, som er anerkjent av 

grottemiljøer over hele verden, skal følges i Kjøttkjerstihola og Singelhola.  

 

For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på følgende: 

o Det mangler en tankestrek i 3. kulepunkt, det skal være Drep ingenting — bare tid.  

o I siste setning ønsker vi at Norsk Grotteforbund skrives med stor G. 

 Kapittel 4.8 handler om Pedagogisk bruk - barn og unge. Når det gjelder pedagogisk bruk av 

grotter i undervisningen vil Norsk Grotteforbund gå ut fra at Newton-rommet i Beiarn (se: 
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http://newton.no/rom/geologi-over-og-under-jorden--grotterommet-1030.aspx), som nettopp har 

grotter som tema, kan ha ferdige opplegg som lett kan tilpasses forholdene i Sjunkhatten 

nasjonalpark. 

 I kapittel 5.3 Overvåking står det at det skal utplasseres ferdselstellere på utvalgte steder. Norsk 

Grotteforbund vil gjerne at slike ferdselstellere utplasseres ved Singelhola og/eller Kjøttkjerstihola 

eller ved stien(e) opp til Singelhola/Kjøttkjerstihola. 

 I kapittel 5.4 Informasjon står det at det skal settes opp informasjonsplakater som informerer om 

verneverdier og verneforskrift ved samtlige innfallsporter i alle de tre kommunene. På side 11 i 

Vedlegg 3 Oversikt over profilerte TILTAK står: ”Egen informasjonsplakat om grotter og ”grottevett” 

ved innfallsportene Hola, Bringsli og Fridal”. Norsk Grotteforbund synes dette er meget bra. Vi vil 

imidlertid be om at slike plakater også settes opp ved Singelhola og/eller Kjøttkjerstihola eller ved 

stien(e) opp til Singelhola/Kjøttkjerstihola. På side 8 i Vedlegg 3 Oversikt over profilerte TILTAK 

står det at stien opp til Singelhola skal skiltes, det er her snakk om veiviserskilt, men det bør ikke 

være noe i veien for å sette opp informasjonsskilt/-plakater sammen med veiviserskiltene. 

 På side 8 i Vedlegg 3 Oversikt over profilerte TILTAK står det om skilting og rydding av sti opp til 

Singelhola. Norsk Grotteforbund vet ikke hvilken sti det her tenkes på å merke. Vi foreslår 

imidlertid at denne stien, beskrevet i Norsk Grotteblad nr. 50, vurderes: 

Parker ved Asplund NØ for Bringslimarka i Valnesfjord. Gå opp lia (det er en god, men ganske 

gjengrodd sti opp lia). Gå på kompasskurs mot den store dolinen der bekken forsvinner, grotta 

ligger på platået like sør for dolinen. Turen bør ta under en time om sommeren, om vinteren kan 

det ta litt lenger tid, avhengig av snø og føre. 

 Norsk Grotteforbund er også meget fornøyd med at det skal legges info om ferdsel i grotter og om 

grottevett på nettsiden www.barnasnasjonalpark.no, jfr. side 12 i Vedlegg 3. 

 

Vi vil til slutt gjenta vårt forslag til innhold på informasjonsskilt/plakater som vi foreslo i brevet vårt 

av 12. januar 2010: 

FORSLAG TIL INFORMASJONSSKILT/PLAKATER: 

 Fordi sikring av grotter og karstformer er en del av verneformålet 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  

 

http://newton.no/rom/geologi-over-og-under-jorden--grotterommet-1030.aspx
http://www.speleo.no/redning/niv2_2_3grottevett.pdf
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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 

 

Kopi: Gudrun Hagen, epost: ghg@fmno.no.  

 

 

Vedlegg: 

 Vårt brev av 14.10.2004 der vi gav innspill til Utredning av vern i Sjunkan-Misten – området 

 Vårt brev av 4. april 2007 der vi gav uttalelse til planforslag for: Bruk og vern i Sjunkan-Misten 

 Vårt brev av 12. januar 2010 (ved en feil datert 12. januar 2009) der vi gav uttalelse til Arbeidet 

med forvaltningsplan for kommende Sjunkhatten nasjonalpark 

mailto:ghg@fmno.no

