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UTTALELSE TIL PLANFORSLAG: BRUK OG VERN I SJUNKAN-M ISTEN. 
 
Jeg heter Anders Westlund. Jeg er nestleder og verneansvarlig i Norsk Grotteforbund (NGF). Jeg 
viser til deres brev av 12.01.2007 Bruk og vern i Sjunkan-Misten. Lokal og sentral høring av 
planforslag. Jeg viser også til NGFs brev av 14.10.2004 (kopi vedlagt) der vi gav innspill til 
Utredning av vern i Sjunkan-Misten – området. 
 
Norsk Grotteforbund gir med dette sin uttalelse til planforslaget: Bruk og vern i Sjunkan-Misten. 
  
Grensen for det foreslåtte verneområdet. 
Når det gjelder grense for verneområdet, ønsker NGF foreslått grense, ikke den alternative. Den 
foreslåtte grensen omfatter mest areal og dermed er det også størst sjanse for at den omfatter 
verneverdige grotte- og/eller karstforekomster. Vi er glad for at hele marmorområdet rundt 
Sætervatnet i Øvre Valnesfjord ser ut til å ha kommet innenfor grensen for det foreslåtte 
verneområdet.  
 
Foreslått verneform. 
Norsk Grotteforbund ønsker verneform nasjonalpark. Vi ønsker så sterkt vern som mulig og vi antar 
at nasjonalpark er den sterkeste verneformen som er aktuell. 
 
Foreslåtte forskrifter til verneområdet. 

• §2 Formål. Norsk Grotteforbund er veldig fornøyd med at det å sikre grotter og 
karstforekomster mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem 
er kommet med i forslaget til formålsparagraf. 

• §3 Vernebestemmelser, punkt 1.1. Norsk Grotteforbund er veldig fornøyd med at Området er 
vernet mot inngrep av enhver art, herunder …. fjerning eller ødeleggelse av inventaret i grotter. 

• §3 Vernebestemmelser, punkt 5.2. Norsk Grotteforbund er veldig fornøyd med at Organisert 
ferdsel som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. 
forvaltningsplanen. Vi mener dette gjør det mulig å begrense eller stoppe ferdsel i ei grotte, 
dersom den inneholder sjeldne eller sårbare forekomster (se også vår uttalelse av 14.10.2004). 

• §3 Vernebestemmelser, punkt 5.2. Norsk Grotteforbund er veldig fornøyd med at Innenfor 
nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Direktoratet for naturforvaltning ved særskilt 
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forskrift regulere eller forby ferdsel som kan skade naturmiljøet. Vi mener dette gjør det mulig å 
begrense eller stoppe ferdsel i ei grotte, dersom den inneholder sjeldne eller sårbare forekomster 
(se også vår uttalelse av 14.10.2004). 

• §3 Vernebestemmelser, punkt 5.5. Grotting er tillatt i Kjøttkjerstihola og Singelhola. Ut fra 
dette punktet kan det se ut som om grotting skal være forbudt andre steder innenfor nasjonal-
parken enn i Kjøttkjerstihola og Singelhola. Et slikt forbud vil i så fall komme i strid med retten 
til fri ferdsel. Miljøvernavdelingen i Nordland har imidlertid forklart at punkt 5.5 skal sees i 
sammenheng med punkt 5.2 om organisert ferdsel. Punkt 5.5 er tatt med for å vise at det uansett 
ikke vil være aktuelt å forby organisert ferdsel i Kjøttkjerstihola og Singelhola. Miljøvern-
avdelingen poengterte at det ikke er hjemmel for å forby uorganisert ferdsel i nasjonalparken. For 
å unngå at denne misforståelsen gjentar seg vil undertegnede foreslå at sammenhengen mellom 
punkt 5.2 og punkt 5.5 kommer klarere frem i forskriftene.  

• §3 Vernebestemmelser, punkt 5.5. Grotting er tillatt i Kjøttkjerstihola og Singelhola. Etter å ha 
studert verneplankartet er undertegnede i tvil om Singelhola ligger innenfor det foreslåtte 
verneområdet. Singelhola ligger imidlertid innenfor utredningsområdet for vern. 

• §4 Generelle dispensasjonsbestemmelser. Norsk Grotteforbund er enig i at det må kunne gis 
dispensasjon fra bestemmelsene i forskriften, for vitenskapelige undersøkelser. 

 
Norsk Grotteforbund er for øvrig meget fornøyd med at det i planleggingsfasen ble utført naturfaglig 
kartlegging av karst og grotter (jfr. kap. 3.5 i planforslaget). 
 
Avslutningsvis vil vi minne om de 4 hovedpunktene i vår uttalelse av 14.10.2004: 
1. Karst- og grotteforekomster innenfor området. 
2. Vernebestemmelser. 
3. NGFs uttalelse til arbeidet med verneplan for Sjunkan-Misten. 
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 vår uttalelse 14.10.2004.  


