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INNSPILL TIL Utkast til forvaltningsplan for Vannregion Nordland.
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
Utkast til forvaltningsplan for Vannregion Nordland Vannområde Ranfjorden Høring 4.210.8.2009 som nå er på høring.

Kapittel 5.4 i utkastet tar for seg Andre typer beskytta områder. Norsk Grotteforbund ønsker å
gjøre oppmerksom på at grotter i Rana er vernet gjennom 2 kongelige resolusjoner av hhv. 23. oktober
1931 og 6. januar 1967.
Kongelig resolusjon 23. oktober 1931:
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.
II. Fredningsvedtaket blir å kunngjøre ved opslag på fredningsstedene.

Kongelig resolusjon 6. januar 1967:
1. I medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954, § 1, første ledd skal nedennevnte grotter i Rana
herred, Nordland 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.
2. Departementet treffer nærmere bestemmelser om tilsyn og forvaltning vedrørende de fredede grotter.
3. Den myndighet Kongen har i følge § 3 i lov om naturvern til å gjøre unntak fra gjeldende fredning for
vitenskapelige undersøkelser og arbeider, overføres til departementet.

4. Den myndighet Kongen har i følge § 4, første ledd i lov om naturvern til å bestemme på hvilken måte
fredningen skal kunngjøres og i hvilken utstekning den skal avmerkes i marken, overføres til departementet.
5. Fredningen kunngjøres i Norsk Lysingsblad, lokalpressen og ved skilt på stedet.
6. Den kongelige resolusjon av 18. november 1932, om fredning av 11 grotter på privat grunn oppheves.

Resolusjonen av 18. november 1932, som ble opphevet ved den nye resolusjonen 6. januar 1967 lød
som følger:
I. I henhold til § 1 i lov om naturfredning av 25. juli 1910, jfr. lov av 14. juli 1916, skal en del grotter på
gnr. 120 bnr. 2 Ravnå, gnr. 118 bnr. 1 Hammernes, gnr. 117 bnr. 1 og 2 Gullvik, gnr. 116 bnr. 1 og 2 Rausandaksel, gnr. 108 bnr. 1 og 2 Asphaug og gnr. 109 bnr. 1 og 2 Bjørnå 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.
Fredningen omfatter Ravnågrotten, Hammernesgrotten, Risaholet, Tukthuset, Tørbekksenggrotten, Bjørnhiet
med de tilligende grotter, Stokkvikgrotten, Reingårdsligrotten, Kristoffergrotten, Larsholet og Lappholet.
II. Fredningsvedtaket blir å kunngjøre ved opslag på fredningsstedene.

Norsk Grotteforbund ber om at fredningsvedtakene i resolusjonene fra 23. oktober 1931 og 6. januar
1967 tas med og/eller nevnes i kapittel 5.4 i utkastet til forvaltningsplan for vannregion Rana.
Med vennlig hilsen
Anders Westlund
Nestleder i Norsk Grotteforbund

