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OMRÅDEREGULERING FOR GRANÅSEN DOLOMITTBRUDD  

 

Norsk Grotteforbund (NGF) viser til deres Forslag til områderegulering for Granåsen 

industrimineraler - planID P_20131064 i Vefsn kommune av 25.06.2013. Vi ønsker med dette å gi en 

uttalelse til dette forslaget til områderegulering. 

 

Da reguleringsplan for Granåsen dolomitt var til høring i 2009 gav NGF en uttalelse (datert 22. august 

2009, vår ref: grott. Granåsen\2009), kopi av denne uttalelsen er vedlagt. 

 

I uttalelsen i 2009 skrev vi at berggrunnen i planområdet er delvis kalkspatmarmor og delvis marmor, 

altså berggrunn ideel for grottedannelse. Vi kjente imidlertid ikke til noen grotter innenfor det 

daværende mindre planområdet. Men vi skrev at selv om bergverksdrift ikke vil berøre kjente grotter 

behøver ikke det å bety at drift ikke vil skade eller ødelegge en verneverdig grotte, vi vet at det finnes 

mange uoppdagete/ukjente grotter. På bakgrunn av dette gikk vi inn for det såkalte 0-alternativet, 

altså ingen drift, ingen drift gir naturlig nok minst risiko for at grotter blir skadet eller ødelagt.  

 

NGF kjenner heller ikke til at det finnes noen grotter innenfor det utvidete planområdet som nå er på 

høring. Men fordi det som nevnt finnes mange uoppdagete/ukjente grotter kan bergverksdriften 

likevel komme til å skade eller ødelegge en verneverdig grotte. Vi vil derfor gå inn for 0-alternativet 

også denne gangen. 

 

Norsk Grotteforbunds uttalelse til forslaget til områderegulering for Granåsen 

industrimineraler i Vefsn kommune 

 

NGF gir følgende uttalelse når det gjelder forslaget til områderegulering for Granåsen 

industrimineraler: 

 

1.    Norsk Grotteforbund mener at bergverksdrift i området ved Granåsen i Vefsn kommune 

kan skade og i verste fall ødelegge verneverdige grotter i området. Vi ønsker derfor ingen 

drift og går inn for det som i planforslaget kalles 0-alternativet.  

2. Hvis det blir startet med drift vil Norsk Grotteforbund be om at det settes som betingelse at 

drifterne må være på vakt ovenfor ev. grotter de måtte trenge inn i under driften.  Hvis det 
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oppdages nye grotter i området må grottas verneverdier og kvaliteter kartlegges før drift 

og uttak av dolomitt fortsetter. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Svein Grundstrøm      Anders Westlund 

Leder i Norsk Grotteforbund     Saksbehandler 

 

 

Kopi: Fylkesmannen i Nordland, epost: fmnopost@fylkesmannen.no  

 

 

Vedlegg: Vår uttalelse til reguleringsplan for Granåsen dolomitt av 22. august 2009 
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