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Grotter på Svalbard? Les David St. Pierre sin innledning og studer bildene i artikkelen. Joda, - det finnes grotter på
Svalbard, - mange forskjellige typer grotter. Ut fra den imponerende bibliografien har det tydeligvis vært stor aktivitet
der oppe, - herunder også av utenlandske forskere.
Siden bibliografien er såpass omfattende, er dette nr utvidet med l2 sider.
Mange av oss grottere kjenner kalksuget med en gang vi ser et grottekart. I dette nr er det kart av 5 grotter. Trevor
Faulkner har et flott kart over sin kartlegging av Nordlysgrotta og Marimyntgrotta, som begge er lokalisert i søndre
Nordland. Franskmannen Xavier Nogues har studert området rundt Læigasvatn i Troms, og presenter et kart over
Læigasvatngrotta.
Hans Øivind Aarstad gir oss et fyldig referat fra sommerens Norgessamling i Bonådalen, hvor bl.a. Torbjørn Doj og Bjørn
Egil Johansen guidet en tur i Tjorvekalken. Som vanlig ble det kartlagt i Tjorve, samt også i Stoppenålen og i
Steinakslagrotten. Tjorve er per sept. 2005 på 2ll. plass over verdens lengste grotter. Når kommer Tjorve inn blant de
200 lengste?
Anders Westlund er også godt synlig i dette nr. Hans artikkel om guiding av nybegynnere er nyttig lesning selv for
erfarne guider. Artikkelen om geoturisme viser hva som rører seg i Nordland med tanke på å vise frem geologiske
former til interesserte, hvor NGF er nødt for å tydeliggjøre det faktum at utstrakt eller uvitende (eller vandaliserende)
ferdsel i mange grotter kan redusere deres unike naturvitenskapelige verdi.
Den 18.06.05 ble det oppdaget hærverk mot en vernet grotte i Rana. Låsene var forsøkt brutt opp, men heldigvis uten
at noen hadde kommet inn. Rana kommune ble varslet umiddelbart. Forholdet ble ikke anmeldt verken av kommunen
eller NGF fordi det ville være umulig å finne den/de som hadde vært der. Rana kommune har kjøpt nye lås og NGF har
den l9.ll. sørget for utskifting. Det er kjedelig at det skal være nødvendig!
Erik Hjermstad fikk sommeren 2005 opprette forumet www.grottegruppa.no. Dette er et flott initiativ som det blir
spennende å følge med på i tiden fremover. Registrerer du deg som bruker og aksepterer forumets retningslinjer, kan
du arrangere og fortelle om grotteturer, få informasjon om utstyr, teknikker, sikkerhet, vern og kartlegging. Vi håper
forumet blir et sted hvor alle kan føle det er behagelig å være innom og delta i en eller annen informasjonsutveksling.
Norgessamlingen i 2006 blir i Beiarn. Tidspunkt er ikke bestemt, ut over at det blir i august.

