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UTTALELSE TIL UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN FOR SUNDSFJORDFJELLET I
GILDESKÅL, MELØY OG BEIARN KOMMUNER.
Jeg heter Anders Westlund. Jeg er nestleder og verneansvarlig i Norsk Grotteforbund (NGF). Jeg
viser til deres brev av 20.05.2010 Høring av verneplan og utkast til forvaltningsplan for
Sundsfjordfjellet i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommuner i Nordland fylke. Jeg viser også til NGFs
brev av 9.11.2008 (kopi vedlagt) der vi gav innspill til Verneplan for mulig vern etter naturvernloven
for Sundsfjordfjellet.
Norsk Grotteforbund gir med dette sin uttalelse til forslaget til forvaltningsplan for Sundsfjordfjellet.
Norsk Grotteforbund er meget tilfreds med at hensynet til karst og grotter er tillagt stor vekt i utkastet
til forvaltningsplan. Vi er for eksempel meget tilfreds med at store og viktige områder med grotte- og
karstforekomster er inkludert i det foreslåtte Delområde restriksjon, jfr. vedlegg 4 til utkastet til
forvaltningsplan og med at dispensasjonspraksisen i forhold til barmarkskjøring for reindrift vil være
restriktiv i viktige karstlokaliteter.
I Tabell 8 Bevaringsmål for karst og grotter står det at Statens naturoppsyn (SNO) skal overvåke 5
utvalgte grotter for å registrere endringer i tilstand som slitasje og spor i og rundt grotteinnganger.
Norsk Grotteforbund ber om å få anledning til å uttale seg om hvilke grotter dette skal være. Videre
skal SNO overvåke 10 utvalgte karstområder på 50x50 meter, Norsk Grotteforbund ber om å få
anledning til å uttale seg om hvilke områder dette skal være.
Norsk Grotteforbund er glad for at det i kapittel 4.3.4 Rammer og regelverk i forbindelse med
merking av stier står:
Det skal ikke merkes på kulturminner eller spesielle karstobjekter.
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Helt til sist i kapittel 4.3.4 Rammer og regelverk står det:
Ferdsel i grotter må følge grottereglene:
Ta ingenting – bare bilder
Etterlat ingenting – bare fotavtrykk (og knapt nok det)
Drep ingenting bare tid
Det vises også til grotteforbundets 10 grottevettregler:
http://www.speleo.no/redning/niv2_2_3grottevett.pdf

Norsk Grotteforbund er veldig glad for at disse reglene har kommet med i forvaltningsplanen. Vi vil
imidlertid understreke at det første settet med regler gjelder grottevern (hensynet til grotta) mens
grottevettreglene gjelder grottesikkerhet (hensynet til personer som driver med grotting). Vi mener
dette skillet bør komme tydelig frem i kapittel 4.3.4.
(For ordens skyld ber vi også om at dere skriver Grotteforbundet med stor G.)
I kapittel 4.3.5 Retningslinjer for forvaltningen står det: Grotting i andre grotter enn Horns no 2
krever tillatelse dersom antallet deltakere overstiger 5 personer. Det vil da settes som vilkår for
eventuell tillatelse at det skal være to ansvarlige guider. Norsk Grotteforbund er usikker på om dette
kravet, særlig kravet om to ansvarlige guider, bare er ment å gjelde organiserte grotteturer i regi av en
eller forening/foretak eller om kravet er ment å gjelde absolutt alle grotteturer, altså også kameratturer, familieturer m.v. (Jfr. også §3 punkt 5.2 i forslag til forskrift for Sundsfjordfjellet nasjonalpark
der det står: Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse
av forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplan.)
I kapittel 4.3.6 Tiltak står det at det skal lages egen informasjonsplakat om grotter og grotting med
fokus på hensynsfull ferdsel. Norsk Grotteforbund har ingen ting i mot at hovedfokuset i disse
plakatene legges på hensynsfull ferdsel. Vi ber imidlertid om at det også legges litt fokus på sikker
ferdsel (jfr. grottevettreglene nevnt ovenfor).
Vi vil også nevne at Glomfjellet er et av foreslagene til Norges geologiske nasjonalarv
(www.geoportalen.no/nasjonalarv/). Hvis Glomfjellet får status som vår geologiske nasjonalarv vil det
kanskje ha betydning for forvaltningsplanen.

Avslutning
Avslutningsvis vil vi minne om de 4 hovedpunktene i vår uttalelse av 09.11.2008:
1. Karst- og grotteforekomster innenfor området.
2. Vernebestemmelser.
3. NGFs uttalelse til arbeidet med verneplan for Sundsfjordfjellet.
4. Forhold som gjør norske grotter verneverdige.
Alle forholdene beskrevet der gjelder selvfølgelig også i denne uttalelsen.
----------------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: Kopi av Norsk Grotteforbunds uttalelse 9.11.2008.
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