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Vi har viet en del av plassen i dette nummeret til Stortingsmelding 12/86 "Vern i Saltfjellet - Svartisen" og til NVE's nye
søknad om "Melfjord-prosjektet" som er en av de 4 hoveddelene av den planlagte Saltfjell-Svartisen utbygginga. I
Stortingsmelding 12 er det både, sukker og salt. Det er positivt at grottene og karstområdene blir tillagt så stor
verneverdi, det er negativt at regjeringa likevel ber NVE fremme søknad om utbygging i Glomdalen. La oss håpe at
denne utbygginga ikke blir vedtatt.
Uttalelsene om grotter og grottevern i Stortingsmelding 12 bør legge et godt grunnlag for et utspill fra oss i NGF
overfor myndighetene der vi fremmer vårt syn på sakene. Men først bør vi vel enes om et noenlunde felles syn!
Ulv's meningsytringer tør kunne være en fin og passe provoserende start på diskusjonen om NGF's rolle og plassering i
vernesammenheng og om NGF's organisering. Ellers merker vi oss med glede at vi har fått innlegg fra og kontakt med
nye grottere og grottemiljøer. Vi synes det er flott å kunne trykke Christian Rushfeldts artikkel om Pluragrotta. Han er
ikke den første som har prøvd å finne veien ned i Steinugleflåget, men han er oss bekjent den eneste som har greid det!
Vi takker også for brev fra (og annen kontakt med) miljøet i nordre Nordland og Troms. Vi venter oss mye av kontakten
med dere - vi veit dere har litt av hvert "på lur".
Vi vil også takke Simon Botrell for artikkelen om Neverslettesystemet - det har dessverre ikke blitt noen selvfølge at
utlendinger også presenterer sine norske grottefunn i Norsk Grotteblad, ikke bare i "Caves and Caving". Vi håper å
kunne snu denne tendensen. Skal dette lykkes, må norsk grotteblad bli viktig lesning for alle som grotter i Norge. Dette
er vårt forsøk, vi håper du finner noe av interesse.

