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Det har i år vært arrangert en arbeidshelg. Resten av sakene er tatt opp på telefon og E-post. 

 

I det følgende har vi summert opp det vi har gjort siden forrige årsmøte i forhold til 

vedtektene. Vi gjør oppmerksom på at årsmeldingen, i motsetning til regnskapet, ikke følger 

kalenderåret. 

 

§ 2 Medlemmer 

 
� Det er sendt ut medlemsinformasjon til 18 nye medlemmer.  

 

§ 3 Formål 

 
� Norgessamlingen var i 2008 en fellessamling i Burfjellet med det svenske 

grotteforbundet, fra 2. til 9. august. Dette var den andre fellessamlingen 

(Fjällmöte/Norgessamling) mellom SSF og NGF, noe som absolutt frister til 

gjentakelse! NGF holdt under samlingen historiens første årsmøte i friluft. To større 

grotter er delvis utforsket og kartlagt: Edvardheim-Brattlisystemet til 2730 meter og 

Storligrotta til 2237 m. Se NGB nr 51 

 

� Tjorveuka ble arrangert juli 2009, med bra oppmøte. Tjorve ble kartlagt til over 22 

km. 

 

� NGF har kjøpt 5 stk Disto A3 og tilhørende kretskort, som er satt sammen til Disto X 

av Hans Øivind Aarstad. Se NGB nr 52. 2 av disse er allerede solgt. Av 

modifikasjonssettene til Suunto kompass har vi nå kun 2 igjen. 

 

� NGF (Svein Grundstrøm og Torstein Finnesand) dro til David St. Pierre og skannet 

halvparten av kortene i Norwegian Cave Index and Bibliography (NCIB). Se NGB nr 

52. 

 

� På samme tur til England holdt Svein og Torstein foredrag om Disto X under BCRAs 

grotteteknologiske konferanse i Wales 17-19 april 2009. Disto X ble, sammen med 

andre instrumenter testet. Rapport i NGB 52 



 

� Vedtektene er oversatt til engelsk og korrekturlest av David St. Pierre. 

 

� De offisielle norske SOSI-kodene for grottekartlegging er oversatt til engelsk. 

 

 

§ 4 Grotteetikk 
 

� NGF har blitt medlem i Federation Speleologique Europeenne (FSE) og European 

Cave Protection Commission 

 

� Anders Westlund har på vegne av NGF gitt følgende verneuttalelser: 

o Til Fylkesmannen i Buskerud: Høring på utkast til forvaltningsplan for 

Sandågrotta, Sandågjelet og Krona naturreservat i Kongsberg kommune. 

o Til Fylkesmannen i Oppland: Høyring av vernefremlegg og 

konsekvensutgreiing, Breheimen nasjonalpark med tilgrensande 

landskapsvernområde og naturreservat. 

o Til Fylkesmannen i Troms: Avsluttende lokal og sentral høring og offentlig 

ettersyn, forslag til nasjonalpark i Bardu med konsekvensutredninger. 

o Til Fylkesmannen i Nordland: Lokal og sentral høring av verneplan for skog 

på Statskog SF og Opplysningsvesenets fonds grunn nord for Saltfjellet. 

o Til Fylkesmannen i Nordland: Verneplan for mulig vern etter naturvernloven 

for Sundsfjordfjellet. 

o Til Fylkesmannen i Nordland: Oppstart av verneplan for utvidelse av 

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Rana og Rødøy kommuner. 

 

� Anders har laget en oversikt over norske retningslinjer for vern av grotter og karst på 

forespørsel fra FSE. 

 

§ 5 Grottesikkerhet 
� I perioden er følgende øvelser holdt: 

o Responsteamet tok seg inn gjennom Brattligrotta (Rolling stones cave) og 

Edvardheimgrotta i oktober 2008. Hensikten var planlegging og forebygging i 

forbindelse med en mulig større redningsaksjon, - med særlig vekt på de trange 

passasjene. Rapport i NGB 52. 

o Metodesettøvelse for nye deltakere i Responsteamet i Olafshullet mai 2009. 

o Test av Heyphone, sjekk av båretrase og møte med redningsfolk fra 330 og 

337 i Greftkjelen mai 2009. 

 

� Det er innkjøpt: 

o 200 m 11 mm tau 

o 20 m 8 mm tau 

o 30 stk LongLife 

o 30 stk Maillon 7 mm 

o 10 stk 150 cm slynge 

o 10 stk OK karabin 

o 10 stk Attache karabin 

o 5 stk stegjern, justerbare 

o 1 stk Protraxion trinse 

o 6 stk Grigri 



o 5 stk Paw riggeplate 

o 4 stk Ascension tauklemme (2 høyre og 2 venstre) 

o 2 stk doble tautrinser 

 

En del gammelt utstyr er kastet eller solgt. Tørrdraktene er forsterket med lapper på 

knærne. 

 

� NGF deltok i det årlige samarbeidsmøtet for de frivillige redningsorganisasjonene hos 

Justisdepartementet og deltok i årsmøtet til FORF. I 2009 fikk vi kr. 85 000,- i 

tilskudd fra Justisdepartementet. 

 

� Styret har vært på omvisning i de nye lokalene til 330 i Bodø, der også NGRTs utstyr 

har fått plass.. Det var stor forandring med hensyn på fysisk plass og lokalene fremsto 

som lyse, trivelige og godt tilrettelagt for de stasjonerte mannskapene. NGF skal 

levere bilder til en felles ”skrytevegg” for alle de frivillige redningsorganisasjonene. 

Vi fikk også invitasjon til å bruke deres møtelokaler ved behov. 

 

§ 8 Norsk Grotteblad 

 
� Fra Nordland fylkeskommune fikk vi kr 41 000,- i støtte til NGB nr 50. 

 

� Også i denne perioden ble det trykket to nr av Norsk Grotteblad (Nr 51 og 52). 

 

� Torstein Finnesand har påtatt seg å oppdatere UIS’ nettbaserte database med 

artikkelinformasjon fra NGB. 

 

Økonomi 
Regnskapet for 2008 er avsluttet og godkjent av revisor. I 2009 bidro igjen Rana kommune 

med kr 3000,- i kulturmidler. NGF takker! Det er kommet forslag fra flere om at alle frivillige 

organisasjoner bør få fritak fra merverdiavgift. Det er da også kommet forslag om at dette 

fritaket skal erstatte dagens tilskuddsordning. På møte i FORF og på møte i 

Justisdepartementet fikk NGF anledning til å fortelle at dette vil ruinere 

grotteredningstjenesten. 


