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PLANFORSLAG FOR VERN I LOMSDAL-VISTEN – OMRÅDET. 
 
Norsk Grotteforbund, NGF, viser til deres høringsbrev av 01.03.20063, Bruk og vern av Lomsdal-
Visten. Lokal og sentral høring av planforslag og til vår uttalelse ved oppstart av arbeidet med felles 
fylkesdelplan og verneplan for Lomsdal-Visten datert 30.09.2003. Vi ønsker med dette å gi vårt 
innspill til høringen av planforslaget. 
 
NGF har arbeid for vern av grotter og karstforekomster som en del av sin formålsparagraf, jf. §§ 3 og 
4 i våre vedtekter, se våre hjemmesider på www.speleo.no.  
 
I vår uttalelse 30.09.2003 ber vi om at grensene for verneområdet trekkes slik at alle områder med 
kalkførende bergarter inkluderes i verneområdet, herunder også områdene på sørsiden av veien til 
Tosbotn. Vi beklager at dette ikke ser ut til å ha blitt gjort. På den andre siden setter vi pris på at de 
viktigste grotteområdene innenfor det opprinnelig foreslåtte planområdet ser ut til å ha blitt beholdt 
innenfor det endelige verneområdet. 
 
Ellers er vi på mange måter fornøyd med det arbeidet som har blitt gjort og med den planen som 
legges frem. I planforslagsdokumentet Bruk og vern i Lomsdal-Visten merker vi oss særlig følgende, 
som vi mener er positivt: 
• Naturverdier om grotter er forsøkt registrert i området (jfr. side 17). 
• I kartleggingen av naturverdier har det blitt oppdaget flere nye og sårbare grotter i området. NGF 

støtter at opplysningene om de sårbare forekomstene er unntatt offentlighet (jfr. side 27). 
• Vi mener at hvis området vernes med ”mild” forskrift så skal de milde bestemmelsene endres slik 

at hensynet til karst og grotter innarbeides eksplisitt (jfr. side 50). 
• Vi er veldig fornøyd med formålsparagrafen (§2) i Forslag til forskrift for nasjonalpark, Brønnøy, 

Vevelstad, Vefsn og Grane kommuner i Nordland fylke der det i 4. strekpunkt står følgende som 
en del av formålet: sikre grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller 
geologisk materiale fra dem (jfr. side 69). 

• Vi er også veldig fornøyd med vernebestemmelsene (§3) i Forslag til forskrift for nasjonalpark, 
Brønnøy, Vevelstad, Vefsn og Grane kommuner i Nordland fylke der det i punkt 1.1 Vern mot 
inngrep i landskapet står følgende: Området er vernet mot inngrep av enhver art. … forbud mot 
inngrep som … fjerning eller ødeleggelse av inventaret i grotter … (jfr. side 69) og i punkt 5.3 
Regulering av ferdsel står Innenfor nærmere avgrensa områder kan Direktoratet for natur-
forvaltning ved forskrift regulere ferdsel som kan true verneverdiene (jfr. side 70), dette tror vi 
dessverre kan vise seg å bli et nødvendig virkemiddel for å hindre skadelig slitasje og ødeleggelse 
i spesielle grotter. (Vi er også veldig fornøyd med tilsvarende formuleringer andre steder.) 

• NGF er helt enig med Fylkesmannen i at videre undersøkelser og overvåking av grottene og 
grottesystemene i området vil være viktig i forvaltningen av grottene i området. Vi støtter fullt ut 
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at resultater og anbefalinger fra disse undersøkelses- og overvåkingsarbeidene må bli førende for 
hvordan en eventuell grotteturisme utvikler seg (jfr. side 87). 

 
Av negative ting i planforslagsdokumentet Bruk og vern i Lomsdal-Visten vil vi nevne følgende: 
• I vernebestemmelsene for landskapsvernområdene §3 punkt 1.1 Vern mot inngrep i landskapet 

er det i motsetning til for nasjonalparken ikke tatt med en formulering om grotter spesielt (jfr. side 
77 og forklaring side 79 og andre steder). Det mener vi burde vært gjort. 

 
Med hilsen for Norsk Grotteforbund 
 
Anders Westlund, nestleder 
(Tlf. p: 75 51 64 99) 
 
 
Vedlegg: Vår uttalelse ved oppstart av arbeidet med felles fylkesdelplan og verneplan for Lomsdal-
Visten datert 30.09.2003. 


