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UTTALELSE TIL VERNEFORSLAG 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 vern av Sundsfjordfjellet. 

  

Norsk Grotteforbund vil først si at vi er meget tilfreds med at det i kapittel 1.4 Mål for planarbeidet 

står: I dette forslaget til vern legges det spesielt vekt på karst og grotteforekomster.  

 

Grensen for det foreslåtte verneområdet. 

Når det gjelder grense for verneområdet, ønsker NGF den foreslåtte grensen som går ned til toppen av 

Nordre Glomvassfjell. Vi mener et vern av dette området på en naturlig måte vil knytte det nye verne-

området sammen med karstområdene videre nedover i Glomdalen i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, 

slik som Fylkesmannen selv påpeker. 

 

Generelt ønsker Norsk Grotteforbund at den grensen som omfatter mest areal skal vedtas. Jo større 

areal et verneområde dekker, jo større er sjansen for at verneverdige grotte- og/eller karstforekomster 

omfattes av vernet. 

 

Foreslåtte forskrifter til verneområdet. 

 §2 Formål. Norsk Grotteforbund er veldig fornøyd med at det å ta vare på det største 

sammenhengende areal av alpin karst i Norge er 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 er 

med i forslaget til forskrift for verneområdet. 

 §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. 
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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 9.11.2008). 

 §3 Vernebestemmelser, punkt 5.4. Norsk Grotteforbund er veldig fornøyd med at Innenfor 

nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Direktoratet for naturforvaltning ved særskilt 

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 9.11.2008). 

 §3 Vernebestemmelser, punkt 5.6. Norsk Grotteforbund er enig i at reglene i punkt 5 ikke skal 

gjelde de virksomhetene som står i punkt 5.6. Fordi vi er ansvarlige for grotteredningstjenesten er 

vi spesielt fornøyd med at redningsvirksomhet er inkludert.  

 §3 Vernebestemmelser, punkt 6.2. Norsk Grotteforbund er enig i at forbudet mot motorferdsel i 

punkt 6.1 ikke skal gjelde de virksomhetene som står i punkt 6.2. Fordi vi er ansvarlige for 

grotteredningstjenesten er vi spesielt fornøyd med at redningsvirksomhet er inkludert. 

 §4 Generelle dispensasjonsbestemmelser. Norsk Grotteforbund er enig i at det må kunne gis 

dispensasjon fra bestemmelsene i forskriften. En vesentlig samfunnsinteresse som etter vår 

mening kan gjøre unntak nødvendig, er vitenskapelige undersøkelser. 

 

I kapittelet Kommentarer til forslag til forskrift for Sundsfjordfjellet nasjonalpark står det under 

§3 punkt 1 at Alle inngrep som endrer landskapet er i hovedregelen forbudt. Dette gjelder kun 

inngrep på overflaten. Norsk Grotteforbund mener det er merkelig og beklagelig at det i et verne-

område der karst og grotter fremheves som spesielt viktig, ikke er hovedregel at inngrep som endrer 

landskapet i undergrunnen også er forbudt (men dette rettes i hvert fall delvis opp gjennom  

bestemmelsen i forslag til verneforskrift § 3 punkt 1.1 som er gjengitt ovenfor). 

 

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 vår uttalelse 9.11.2008.  


