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Etter en fin vinter er våren snart gått over til sommer - en sommer som kanskje blir like fin som fjorårets. I dette
nummeret har vi ved siden av artikler om turopplevelser også med nyttige artikler om blant annet grottekartlegging og
kartleggingsutstyr. Vi håper med disse artiklene å inspirere og gjøre det lettere å sette i gang med kartlegging samtidig
som en er i gang med utforsking. Artig kan det også være!
Vi har laget en oversikt over utstyr som kan kjøpes eller leies av NGF. Utvalget er lite, men forhåpentligvis nyttig. Har
du tips om andre varer som burde være med i vareutvalget, vil vi gjerne høre fra deg.
NGF har gitt en uttalelse i en kraftutbyggingssak, nemlig Forsanvatn. Vi mener det er viktig at vi er på banen også i slike
saker. Det kan bidra til at karst og grotter blir kartlagt og vurdert på en forsvarlig måte.
Enkelte har lurt på om et NGF-medlemskap innebærer automatisk tilgang til for eksempel fysisk avstengte grotter eller
til det lokale grottearkivet ved Rana museum. Svaret er nei - dette er opp til forvaltningsmyndigheten (dvs. Rana
kommune for de fleste stengte grotter i Rana) og eier av det lokale grottearkivet (Rana museum) å bestemme. Rana
museum sin politikk er at bøker, tidsskrifter o.l. kan brukes i biblioteket, men de lånes ikke ut og det er heller ikke tillatt
å ta kopier. Unntak er ved eventuelle dokumenterte forskningsbehov e.l. Forøvrig har andre bibliotek i Nordland
samme praksis.
Årsmøtet er vedtatt lagt til samme periode som i fjor, det vil si fra onsdags kveld den 5. august til og med søndag 9.
august, denne gangen i Fauske kommune. Foruten redningsøvelse i Vikgrotta, planlegger vi en guidet tur i Kristihola som er en av de største “episke” turene grottere kan gjøre i Norge... Videre regner vi med å få rykende fersk
informasjon om sommerens utforskninger i Coarwekraigi!
God sommer!

