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Utkast til
VERNEPLAN foT SALTFJELLET SVARTISEN
Ulv Holbye på vegne av Høstmøtet i NGF 1982
til Fylkesmannen i Nordland

Norsk Grotteforbund (NGF) er et forbund av lokalforeninger ned forniå.l å fremrne vern avr sikkerhet i og
forskning omkring landets grotter. Sonr forsiktige
brukere av grotter bl.a. ti1 rekreasjons- og registreringsformå], ønsker vi å uttale oss on det forslag

dannelsesprosess og sorn belyser en de1 geomorfologiske problemer, og som dessuten er sårbart for requ-

ti1

til

verneplan

forel

i gger

for Saltfjellet-Svartisområdet

som nå

helt spesiell betydning i grotte3/4 av landets grotter har tilknytning til området. Likevel er det slik at de v'iktige grotteområdene Iiggeli utkanten av selve fjel1området, og det må derfor tas særlige hensyn for å gi
0mrådet har en

lfalI
P

2).

Glontdalsvatnets dreneringsområde

sammenlepet med

noen av disse vern.

påpeke området

ennå

er uerstattelig både
et forskningsmessig synsDunkt,

Pikhågen-Glomdalsområdet

fra

Fisktjonnmoen nordover
Glomdalsvatnet, med Austerdalen, og videre ti l

'i Rana som det viktigste som omfattes av verneplanen. Det er å regne som helt uerstattelig både i nasjonal og internasjonal sammenheng.
nordre Pikhågvatnet

turmessig og

og den jevne strøÅmen av utenlandske amatører og
forskere v,iser at dette gjelder også i internasjonal
sammenneng.

Forskning

resultater.
Innen dette området må følgende

ned

av1øp

vannfylt grottesystem av store
vist seg å være uvanlig regelmessig og relativt tilgjengelig både for
dykking og for kjemisk/fysiske nrålinger i sin lengde.
Det er uerstattelig, særlig som forsknings- og referanseobjekt (Lauritzen 1982). 0nrrådet er sårbart for
inngrep i vanntilførselen, slik at vern her er avnengig av at også Austerdalselva holdes urørt.

i khågan-G I omdal_svatnområdet.

Vi vi1

helt

Vesteråga. Glomdalsvatnets

indre dimensjoner. 0g det har

fra et

til

Vesteråga.

er et levende og

.

sammenheng, ettersom

'ia'l

lering av

lokaliteter vur-

i grottesammenheng:
l). Santlige soner med kalksparmarmor som strekker seg fra Fisktjønnmoen ti l Glomdalsvatnet og videre
til Pikhågan. Verneverdig på grunn av helt enestående

deres

overflatekarst, store og uerstattelige grottesystemer
av stor rekreasjonsmessig og faglig interesse, samt
et særpreget underjordisk dreneringssystem. Både
overflatekarsten, grottene og vannløpene er å betrakte sonr særlig sårbare for tekniske inngrep i ntarmorens nevnte utbredelsesområde. Helheten

i

land-

et verneområde som omfatter hele
fra snaufjell via bjørkelier til dalbunn-

i

l4en

området har frambragt interessante

såvel utforsking, registrering

og

innsamling av vitenskaplige data er ennå mange1ful1.
Vi kjenner derfor pr. i dag bare en del av områdets
totale verneverdi, og det bør derfor vernes slik at

det kan gjøres videre undersøkelser.
Den overveldende formrikdom vi finner både på
overflata og i grottene, 9jør det lett også for amatører å skaffe seg innsikt i geomorfologiske prosesser her. De forskningsresu'ltater som foreligger
(b1.a. Lauritzen .l982, i trykk), vi1 virke berikende
på a1le som har interesse for overflatekarst, samt

skapet bevares ved

vannstrønrnringsforhold, sedimentasjons- og utvaskings-

overgangen

prosesser

skogen ned mot Fisktjønnmoen.

rådet er de

I

det sistnevnte

om-

tidligste

fasene av trykkledningsgrottedelvis
bevart, mens de største, mest samutvikling
menhengende og kompliserte grottene ligger ovenfor

enkeltlokaliteter kan
l''larmorslottet ved Vesteråga, som er i en aktiv

Glomdalsvatnet. Av
nevnes

særegne
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i grottene. Videre gjør de tallrike

bevisene på hvordan istidenes breer direkte har påvirket grottene, området til ei absolutt enestående
his

tori

ebok

.

verdifulle grotteoniråder.

Andre

Dersom nasjonalparkgrensa

en

Foruten Pikhågen-Glomdalen peker

ut

verdifulle;

to

andre områder

i

Saltdal oq I'IEDRE
i
Beiarn
må
GRATÅDALEN
komnune. Det
imidlertid presiseres at disse på ingen måte kan fungere scm erstatningsområder for Pikhågen-0lomdalen hvis en unntar det
siste området fra vern. De to andre områdene kan heller "ikke erstatte hverandre, fordi verneverdiene er så
seg

som

JARBRUDALEN

fors kj el I i ge.

Jarbrudalen har bl.a. landets eneste godt utviklede dalbunn-grottesystem, samlegrotte, med Norges
største uregulerte grotteelv og store estetiske/sportslige verdier, samt et stort Erotte-økologisk potensiale.
I'ledre Gråtådalen har en enestående konsentrasjon

av store og dype dalside-grotter soni gjennomstrømmes
av brevann. Også her er de estetiske/sportslige verdiene store.

AIII-forslaget,

vernoniråde utvides nordover

til

nordre Pikhågvatnet

C.

slik at

blir

narmorsonene

helt

innlemmet.

Gråtådalen Landskapsvernområde.

Vi vil sterkt gå inn for dette landskapsvernmå påpekes at alle de viktigste
grottesystemene som ligger på vest- og nordsida av
området. llen det

Gråtåga, kommer utenfor grenseforslaget. Grensene
bør justeres slik at grottebekkene til og med Litj0råtågas underjordiske 1øp kommer med i landskapsvernområdet.

D.

Gåsvatnan Landskapsvernområde.

sørljge delen av dette verneforslaget er en
for vern av
Jarbrudalens grottesystemer. Vi går 'inn for det.
Den

nødvendig buffersone rundt nasjonalparken

En l4erknaci

er etter vårt syn svært mangelfullt undersøkt, slik at bare en liten del av verneverdiene hitti I er k1ar1agt.

trekkes lenger øst

må 0lomdalen-Austerdalen landskaps-

til

Verneform.

Begge områdene

OIlRADEV ERN

A. Nasjonalpark.
verneplanens forslag til en Saltnasjonalpark. Av hensyn ti1 grotteverdiene
må vestgrensa for parken ikke trekkes lenger øst enn

Vi går inn for

fjellet

Under behandlingen av verneplanen

for Saltfjel-

let-Svartisen vil vi be Fylkesmannen vurdere om det
'ikke bør opprettes et NATURRESERVAT som omfatter de
mest særegne og sårbare av forekomstene i PikhåganGlomdalsområdet. Hensikten må særlig være å beskytte
de utsatte, vitenskaplige interessante forekomstene i
landskapet og grottene. Vi antar det vil være hensiktsmessig at både vitenskaplige og rekreasjonsmessige grotteinteresser blir trukket inn ved avgrensing
av et eventuelt reservat.

AIII-1inja. Dersom denne linja blir valgt, bør den
justeres slik at samtlige marniorsoner nord for Glcmdalsvatnet

kommer med

Nasjonalparken

i

parken.

vi1 også b'idra

til

På vegne av Høstmøtet (Arsmøtet)

å sikre vern

i

i

Jordbrudalen. l'1en for begge de områdene som her er nevnt, må nasjonalparken kombineres
av grottene

med landskapsvernområder

U1v Holbye

for å sikre et fullgodt vern

av grottene.

Fylkesmannen
Fy1

B.

keshuset

6000
Glomdalgr-Austerdalen Landskapsvernområde.

Bodø

a2.10.82.

Grotteinteressene er knyttet til den vestlige
delen av forslaget, som drenerer ti1 Glomåga. \ti
går meget sterkt inn for vern av denne delen av onr-

rådet, med den begunnelse som er gitt foran. Prirnært støtter vi hovedforslaget til vestlig avgrensing, da dette også omfatter llarmorslottet ved
bredden av Glomåga. Subsidiært kan vi støtte det
reciuserte forslaget til vestgrense, CI.
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Norsk 0rotteforbund

i

Nordland

.l982

