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VANNDIREKTIV. FØRSTE VANNOMRÅDE RANFJORDEN.  
 
Norsk Grotteforbund er et nasjonalt samarbeidsorgan for enkeltpersoner og lokalorganisasjoner som 
driver med grotting. Vi har grottevern som en del av formålsparagrafen (§ 3 i vedtektene). 
 
Vi viser til arbeidet med rammedirektivet for vann (Vanndirektivet) som har som mål å sikre god 
vannkvalitet for mennesker og natur. I Nordland er som kjent Ranfjorden (dvs. Ranfjorden, 
Sørfjorden og Sjonafjorden med tilhørende nedbørsfelt) valgt til første vannområde. 
 
I Rana og nabokommunene finnes veldig mange store, viktige og verneverdige grotter. Alle grotter er 
dannet av vann. Rennende vann, både elver og bekker, er fortsatt viktig for å opprettholde natur-
miljøet i mange grotter. Norsk Grotteforbund mener at arbeidet med Vanndirektivet må inkludere 
arbeid for å hindre at kvaliteten på vannet som renner gjennom grotter endres slik at naturmiljøet i 
grottene endres. 
 
Noen av grottene i Rana er vernet ved kongelig resolusjon.  
• 23. oktober 1931 ble følgende vedtatt med kongelig resolusjon: 

I. I henhold til § 1 i lov om naturfredning av 25. juli 1910, jfr. lov av 14. juli 1916, skal de grotter som ligger på 
statens grunn i Nord-Rana almenning, g.nr. 147, brnr. 1,  i Nord-Rana herred, Nordland fylke, være fredet mot 
beskadigelse av enhver art og mot at der borttas nogen som helst del av grottene eller hvad der måtte finnes av 
bergarter, metaller, planter, dyr eller dyrerester i eller ved grottene. 

• 6. januar 1967 ble følgende vedtatt med kongelig resolusjon: 
I medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954, § 1, første ledd skal nedennevnte grotter i Rana herred, Nord-
land fylke, være fredet mot beskadigelse av enhver art og mot at det borttas noe som helst del av grottene eller hva 
der måtte finnes av bergarter, mineraler, planter, dyr eller dyrerester i eller ved grottene. 
 
Fredningen gjelder disse grotter: 

− Hammernesgrotten og Risahullet på Hammersnes, gnr. 118, bnr. 1. 

− Larshullet, Lapphullet, Persgrotten og Olavsgrotten i felles utmark på Bjørnå, gnr. 109, bnr. 1 og 2. 

− Krystallgrotten på Malm av Malmhaug, gnr. 40, bnr. 2. 

Av disse kan særlig Krystallgrotta nevnes som ei viktig elvegrotte. Storbekken renner gjennom denne 
grotta. Det er spesielt viktig at vannkvaliteten i elver som renner gjennom fredete grotter ikke 
forringes. 
 
På vegne av Norsk Grotteforbund. 
 
Anders Westlund 
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