NGDF Utforsking

NGDF Utforskning
Retningslinjer for hvordan utforsking håndteres i NGDF

1. Hensikt
Alle (utforskere, medlemmer og utenforstående) skal kunne se hvilke premisser som ligger til
grunn for hvordan info om grotter / gruver som blir meldt inn til NGDF håndteres og
presenteres/publiseres.
Retningslinjene kan justeres av generalforsamling om det er behov for endringer, men de
tilstrebes å være mest mulig konstante slik at de gir forutsigbarhet og gjør at de ulike styrene
over tid behandler utforskning likt. Deling av informasjon er en frivillig ordning.

2. NGDFs målsetting vedrørende utforsking
Målsettingene er primært basert på Formålsparagrafen til NGDF, og sekundert det som har
blitt vedtatt på generalforsamlinger.
NGDF skal:
- Bidra til å dele informasjon om vannfylte grotter / gruver (herunder til offentlige
myndigheter, forskningsmiljøer og andre miljøer som har nytte av dette).
- Gi NGDFs medlemmer info om vannfylte grotter / gruver.
- Motivere medlemmer til å finne og utforske grotter / gruver, og rapportere sine funn.
- Holde utforskingsprosjekter aktive.
- Motivere til samarbeid i utforskingsprosjekter.
- Motivere til å følge NGDFs etiske retningslinjer for grottedykking.
- Bidra med utstyr og logistikk til utforskingsprosjekter

3. Hvilken virkemidler har NGDF?
Juridisk har NGDF ingen virkemidler for å styre tilgangen til grotter / gruver. Tilgang i
naturen i Norge styres av friluftsloven. NGDFs sin lov gir ingen adgang til å ekskludere
medlemmer fra NGDF.
Virkemidlene NGDF kan bruke er: kreditering av innmeldte opplysninger, synliggjøring av
planlagt og gjennomført aktivitet, tilgang til kontaktnett, tilgang på utstyr og mulighet til å
søke økonomisk støtte.
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4. Hvordan NGDF håndterer utforsking
Vi ønsker å gi NGDFs medlemmer tilgang på informasjon om dykkbare grotter / gruver i
Norge. Om nødvendig så begrenses tilgang på noe info (f.eks. eksakt plassering) via en
oppgitt kontaktperson om det er forhold som tilsier dette.
Tilgang til grotter / gruver er ofte avhengig av privat vei mm., så et godt forhold til
grunneier(e) er viktig, og det fordrer at alle som dykker der oppfører seg bra og etter de
ønsker grunneier(e) eventuelt måtte ha.
* NGDF samler inn, arkiverer og distribuerer informasjon om vannfylte grotter /
gruver.
* Særskilte forhold må vurderes når informasjonen presenteres og tilpasses etter mediet
det presenteres i.
Har de som har registrert grotten / gruven ønske om å holde eksakt posisjon skjult mens
utforsking pågår, eller at det er andre grunner til å holde spesiell informasjon skjult
(sårbarhet, forhold til grunneier etc.), skal dette ikke publiseres. Det er fint om det
begrunnes hvorfor informasjon ikke blir publisert.
F.eks.: - Posisjon / veibeskrivelse ikke oppgitt på grunn av aktiv utforsking, ønsker at
alle dykking organiseres via kontaktperson.
- Posisjon / veibeskrivelse ikke oppgitt på grunn av adkomst via privat veg,
kontakt kontakperson for å avklare bruk av denne.
* NGDF presenterer på web det som meldes inn av planlagt aktivitet.
* NGDF presenterer på web innrapportert aktivitet. NGDF trenger i såfall en kort
rapport på hva som har blitt gjort og hvem som har deltatt.
* Hver grotte / gruve har en kontaktperson (eller flere) som kan kontaktes for videre
info. Denne har også kontakt med grunneier(e) og følger opp han.
Hvem som er kontaktperson(er) er primært noe de som fant grotta / gruva velger, gjerne i
samsvar med grunneier, og eventuelt de som er og har vært aktive i grotta / gruva. Er det
fortsatt aktiv utforsking er det kanskje naturlig at koordinator for utforskingen er listet.
Hvilken videre informasjon kontaktperson skal dele er opp til han (og de føringer han
eventuelt har fått av de som har valgt han). Men det oppfordres til å gi mulighet for
dykking for andre. Man kan f.eks. stille visse betingelser om ønsket oppførsel før man gir
ut info, avklarer bruk av vei med grunneier o.l.
Det oppfordres til samarbeid; andre som har lyst til å dykke kan kanskje også bidra på
eventuelle prosjekter, f.eks. reparere line i starten av sesongen, måle opp gammel line eller
gjøre annen dokumentasjon. I mange tilfeller vil andre dykkere uansett klare å spore opp
grotta om de virkelig vil dit.
Grunneier bør har en person han kan kontakte om det er ting han vil ta opp, dette vil
kunne bidra til å unngå og dempe konflikter. Mange grunneiere setter pris på å bli
informert om hva som foregår, og å få se resultater av aktiviteten (som kart, bilder, video
o.l.).
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Vedlegg A - Mal for informasjon om grotter / gruver
Det er fleksibelt hva som presenteres av info om en grotte / gruve. Om den som registrerer
bare ønsker å si grovt hvor den ligger og at det (skal) foregår utforskning der er det greit.
Vi må få med litt 'heder og ære' her, da det kanskje er det eneste som frister utforskere til å
melde inn ting (registrert av, historie/utforsknings aktivitet)
Minimumskrav til registrering:
- Linekart og beskrivelse
eller
Når det planlegges utforsking (om ingenting er utforsket enda)
- Lokalisering (om ikke eksakt så minimum kommune/område)
- Kontaktperson
Mal for registrering/informasjon:
NAME OF CAVE
(picture)
LOCATION (map?)
DIVING CONDITIONS (Dykkeforhold (størrelse/dybde/utstyr/etc), Linekart/info etc)
IMPORTANT INFORMATION
(HMS - spesielle farer i forbindelse med grotta)
PRACTICAL INFORMATION (Hvordan gå frem for å dykke der (veifremkommelighet,
etc))
VARIOUS INFORMATION
Contact person(s)
Landowner(s)
Cave description
Location details
(if 'secret', who to contact to get location info)
Road description
ACTIVITY
IS THERE ACTIVE EXPLORATION?
Planned (exploration) activity
Exploration activity
Other activity
CAVE HISTORY
Registred by (if not already common known)
Principal Explorers
Exploration/mapping history
LINKS to related info/media (webpages/videos/pictures)
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Vedlegg B - NGDF's etiske retningslinjer for grottedykking
Grunnlaget for all ferdsel i norsk natur er friluftsloven også kjent som allemannsretten. En
lov vi med rette er stolt av i Norge. Den sikrer alle tilgang til naturen inkludert vannfyllte
grotter.
Likevel er det viktig å forstå behovet for gode relasjoner til grunneiere som muliggjør effektiv
tilgang for alle, samarbeid mellom grottedykkere fra forskjellige miljø og tilstrekkelig kvalitet
i utforskningsarbeid som også gir størst mulig sikkerhet ved at liner etableres med høy
kvalitet. Mye av dette diskuteres under grottedykkerutdanning, men friluftsloven setter Norge
og en del andre land med tilsvarende lovgiving i en positiv særstilling. Derfor ønsker NGDF
å oppfordre til samarbeid og at alle i størst mulig grad følger disse retningslinjene.
* NGDF oppforder alle til å sette seg inn i norske lover og regler som styrer ferdsel rundt og i
grotter / gruver, og å følge disse. Merk at gruver kan være omfattet av privatrettslige
restriksjoner.
* All ferdsel i grotter / gruver må skje så varsomt og sporløst som mulig.
* Følg friluftsloven og respekter grensene den setter.
* Respekter der det finnes en kontaktperson for en grotte / gruve, og kontakt denne før
dykking om det står i grotteinfoen. Slik sikrer vi fortsatt god relasjon til grunneiere som ofte
er skeptisk til vår aktivitet.
* Endre ikke på eksisterende line uten å avklare dette med de som har lagt lina eller
kontaktperson for grotta / gruva.
* Har det vært utforsking i en grotte / gruve nylig, respekter dette og kontakt andre
utforskere/kontaktperson før videre utforsking. Tan hensyn til hverandres ønsker og behov.
Del nye utforskingsdata.
* Er det allerede meldt inn planlagt utforsking, avklar og tilpass planer etter det.
* Legges det line, kartlegges denne under legging eller umiddelbart etterpå
* La dykking foregå i henhold til dagens oppdaterte standard for sikker grottedykking
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Vedlegg C - Ferdsel og oppførsel i skog og mark
Ferdsel i skog og utmark er forankret i det som kalles Allemannsretten. Det er en rett som
bygger på gamle rettigheter fra den tida høsting i skog og utmark var viktig for å overleve.
Derfor er denne retten befestet helt tilbake til de eldste skriftlige lovene, lagtingslovene.
I dag er prinsippene som gjelder ferdsel i skog og utmark uttrykt i Friluftsloven. I henhold til
lov om Friluftslivet kan enhver ferdes til fots, på ski på sykkel, på hesteryggen i skog og
utmark til alle årstider og døgntid.
Prinsippene i friluftsloven (Lov om friluftslivet)
I dag er prinsippene som gjelder ferdsel i skog og utmark uttrykt i Friluftsloven. I henhold til
lov om Friluftslivet kan enhver ferdes til fots, på ski på sykkel, på hesteryggen i skog og
utmark til alle årstider og døgntider. Det er en forutsetning at turfolket ferdes hensynsfullt.
Det betyr at man skal ta hensyn til dyrelivet, plantelivet og skogeierens (grunneierens)
innretninger (skogsveier, gjerder etc).
Husk at du er gjest i naturen!
Kast ikke fra deg avfall og skrap.
Rydd opp etter deg.
Bryt ikke friske tretopper og greiner.
Ikke ta nedfallsved fra grunneier.
Gå utenom små skogplanter.
Vis hensyn til fugler og dyr i ynglingstida.
Ødelegg ikke trær med kniv, spiker eller ståltråd.
Lukk igjen grinder og riv ikke ned gjerder.
Hva kan du ta med deg ut av skogen?
I friluftsloven defineres hva turfolket kan ta med seg ut av skogen. Der står det at enhver kan
sanke bær og sopp, og plukke vanlige blomster. Intet annet.
Grunneier “eier” skogen, trærne, plantene, viltet, vannet og fiskene i vannet og jordbunnen.
Noen har den oppfatning at folk kan ta med nedfallsved, kvister og grener hjem. Det har de
ikke lov til uten grunneiers tillatelse. Denne “tradisjonen” som enkelte har stammer tilbake fra
når de enkelte plassene i marka hadde festebrev og hvor det het at innehaveren av festebrevet
kunne ta nedfalls og tørt til brenne. Slike regler fantes og finnes i festebrev over hele landet.
Men den vanlige borger har ikke denne retten.
Båltenning i marka
Mange vil ha sitt tradisjonelle kaffebål.Velg løsninger og steder som minimerer
skogbrannfaren, gjerne i nærheten av vann og vassdrag.
Husk at
Motorisert ferdsel i utmark krever spesiell tillatelse.
Jakt og fiske krever spesiell tillatelse.
Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i skog og mark.
Det er båndtvang for hund fra 1. april til 20. august.
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