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Det har vært ei spennende og interessant tid etter at jeg ble valgt til leder av Norsk grotteforbund (NGF) i sommer. Som
helt ny i styret er det en stor utfordring å sette seg inn i det som finnes av strukturer og arbeidsfelt.
Det er tydelig at medlemmene har svært ulik bakgrunn for sin grotteinteresse. Det eneste helt klare fellestrekket ser ut
til å være gleden av å bokstavelig talt gå inn i naturen, inn i grottene. For mange er dette nok i seg selv. Turen,
fellesskapet og eventyret. Mange har i tillegg engasjert seg innen ulike spesialfelt som grotteredning eller grottevern.
Andre igjen er dedikerte kartleggere, pionerer som utforsker og dokumenterer nye grotteganger og «objekter». For
noen er det en seier i seg selv å gjennomføre en enkel grottetur, og vi vet at andre igjen gjennomfører seriøse turer
som knapt noen kan repetere. Vi har også de som jobber mest administrativt med grotting, både i profesjonell
sammenheng, men også via ulike nivå og plattformer: Alt fra facebook til nasjonalt og internasjonalt
organisasjonsarbeid. Aktivitetsnivået er like varierende som interessefeltene: Noen drar på en grottetur eller to i året,
mens andre er grotteaktive på en eller annen måte hver uke gjennom året.
For meg var det en positiv overraskelse å se at NGF er et stødig tyngdepunkt når nasjonale myndigheter og etater
trenger grottefaglige innspill. Dette er en rolle som jeg ser det som viktig å beholde.
Eksempler fra siste år kan være våre bidrag inn mot E6-utbygging, og endringer i vernebestemmelser rundt Svartisen.
Sty-ret er i slike saker avhengig av bidrag fra kompetente medlemmer. Noen av våre sentrale ressurspersoner har sagt
at de vil roe ned denne aktiviteten, og det er å håpe at andre nå står frem. Ta gjerne kontakt hvis du har denne typen
ferdigheter.
NGF har i en årrekke hatt en leder og et styre som har funnet sin måte å løse oppgavene. Noe av dette må videreføres
mest mulig på samme måte. For styret er det viktig å holde forutsigbar, daglig drift gående. Samtidig vil dette
lederskiftet være en fin anledning til å prøve ut nye arbeids-måter, kontaktflater og virkemåter. I denne utgaven av
bladet prøver vi ut et tema som er nytt for dette styret: Vi har over tid sett at det pågår «urban grotting» i gamle gruver
og i infrastruktur under byer. Vi har valgt å trykke en artikkel om dette fenomenet - som strengt tatt ikke har noe med
grotting å gjøre. Dersom noen bryter seg inn på låst eiendom er ikke dette aktivitet som NGF kan stille seg bak.
Gråsonene rundt slik virksomhet er mange. Vi vet at dette pågår, og faremomentene kan være til dels sammenliknbare
med de man finner i grotter. De etiske og lovmessige avveiningene som må tas kan neppe sammenliknes med grotting.
Urban grotting kan åpenbart være til skade. Samtidig vil en guidet tur i en nedlagt gruve ikke være til skade. Gode
holdninger ser ut til å være et stikkord.
All grotting medfører mer eller mindre varig slitasje på grottene. Også her er holdninger en viktig faktor. Det er min
hold-ning at svært stor slitasje - som filminnspilling og utstrakt guiding - må foregå i ordnede former, og vi må alle bidra
til at slikt skjer kun i deler av grotter som tåler mye, og som allerede er merket av stor aktivitet. Det siste året har vi
hatt besøk av flere filmteam i flere sårbare grotter. Det lar seg ikke gjøre å kjøre i gang et filmsett i slike grotter uten å
gjøre varig skade. Denne type - og tilsvarende aktivitet må i fremtiden skje med langt større aktsomhet enn det vi har
sett i senere tid. Her må NGF - og alle grottere - ta et langt større ansvar. Spre holdninger og ta kontakt med NGF.
www.speleo.no er vårt offisielle nettsted. På kort sikt er mitt mål å øke aktiviteten her. Jeg ser på lengre sikt muligheter for å få til et mer oppdatert uttrykk og enklere betjening. Nyheter om prosjekter og dagsaktuelt stoff vil bli
oppdatert her. NGF har ei facebookside som i hovedsak er der for å etablere kontakt med de som finner oss der. I
tillegg hender det at med-lemmer legger ut saker av interesse. Her oppfordres til mer aktivitet. Facebookgruppa har så
langt vært forbeholdt medlem-mer av NGF. Mailadressen vår ngf@speleo.no leses og besvares av meg.
Det sosiale forumet www.grottegruppa.no er for tiden det beste diskusjonsforumet for norske grottere. Nettstedet er
på eget initiativ opprettet og drevet av et av våre medlemmer, og er således ikke i offisiell NGF-regi.
Til sist vil jeg minne om NGF sin årlige grottesamling til sommeren. Her håper jeg å få til stor deltakelse. Jeg har også
håp om å få til noe litt spennende og nytt i forbindelse med samlinga. Informasjon om tid, sted og program vil bli lagt
ut på nettsida vår etter hvert.

