NGDF Utforskingskomiteen - Grottedykkeråret 2016
Velkommen til en presentasjon av grottene som har blitt dykket i Norge i 2016.
Siden webløsningen for presentasjon av grotter på NGDF sine sider enda ikke er på plass, har vi valgt
å samle info om grottedykking i 2016 i dette dokumentet.
Hensikten med å samle dette her er flerdelt. Vi ønsker å:
-

Ta vare på historikk.
Vise grottedykkere hva som finnes av dykkbare grotter i Norge.
Dokumentere aktivitet.

Lista over grotter som er dykket i 2016 har blitt ganske lang, 21 grotter totalt. I en har inngangen rast
igjen, og i en annen var strømmen for sterk de gangene dykkere var der.
Men det er flere dykkbare grotter i Norge enn dette. En rask grovregning gir et titals fler dykkbare
grotter. Dog må det bemerkes at ikke alle grottene er så lett tilgjengelige eller så store.
Nøyaktig plassering av grottene er ikke oppgitt her, og det er litt ulike grunner til det (i den
kommende webløsning med grotteinfo vil nok plassering og adkomst bli med for en del grotter). Men
fortvil ikke, er det noen som har lyst til å ta seg en tur til grotter nevnt her eller lurer på noe om de,
er det bare å ta kontakt med undertegnede eller noen av de som har dykket der.
Om noen finner feil eller synes det er mangelfull informasjon, setter jeg pris på tilbakemelding på
det. Kvaliteten både på layout og innhold er varierende, da arbeidet med dette har tatt mer tid enn
forventet og tilgjengelig tid har vært noe begrenset.
Utforskingskomiteen NGDF har samlet inn info ved å forespørre grottedykkere, både i plenum og
direkte om hva de har bedrevet i 2016. Vi håper å ha fått med de fleste grotter som det er dykket i,
men vet at iallefall en (eller flere?) ikke er med.
En stor takk til alle som har bidratt til å få til dette.
Trondheim, 2017-04-20
NGDF Utforskingskomiteen
Robert Staven – robert@staven.no – (+47) 920 52 923
Bidragsytere :
Rune Alterskjær
Elen Belseth
Morten Dyrstad
Øyvind Hegle
Henrik Litland
Ane Mengshoel
Raymond Nilsen
Ronny Olsen
Hallgeir Revhaug
Trond Einar Solberg
Robert Staven
Mikkel Stokke
Viking Cave Divers

Forside bilde:
Dykker på vei ut fra Bypassen i Kulp 2
Foto: Øyvind Hegle 2016

Bakgrunnsbilde:
Under Kulp 3
Foto: Øyvind Hegle 2016
Bruk av bilder fra dette
dokumentet må avklares med
rettighetshaver først.
Rettighetshaver er angitt under
bildet.
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NAVN

STED

Eiteråga

Rana, Nordland

LENGDE

283 m

DYBDE

57 m

BESKRIVELSE

I Eiteråga er det litt ulendt å komme til vannspeilet man dykker fra. Grotta har en restriksjon på 28
meters dybde som er enklest å forsere med sidemount. Det er mulig å forsere med bakmontert om
man er villig til å skvise litt. Grotta går jevnt nedover til 57 meter hvor den gjør en sving og deretter
går slakt oppover.

Elva Eiteråga kommer ut av grotta. Foto: Robert Staven 2015
DATO

DELTAGERE

2016-08-10

Ane Mengshoel, Robert Staven

FORHOLD

HENSIKT

8° i vannet, god sikt på vei inn, dårlig på tur ut.
Litt strøm men ingen problemer å dykke.

Kosedykk

DATO

DELTAGERE

2016-08-11

Trond Einar Solberg, Robert Staven

FORHOLD

HENSIKT

Samme som dagen før

Kartlegging

DATO

DELTAGERE

2016-08-12

Øyvind Hegle, Robert Staven

FORHOLD

HENSIKT

Samme som dagen før

Video
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Dykking i Eiteråga 2016-8-11 – Trond Einar Solberg

For å dykke i Eiteråga må det sjaues en del for å få utstyret ned ved dykkeplassen. Vi har rigget
taubane de gangene jeg har vært der. Dykket starter i en liten kulp, der det er greit å ta på seg utstyr
og gjøre seg klar. På vei inn er sikten god. En dykker ned en «sprekk» der det er god plass i bredden,
men litt lavt under taket enkelte plasser. Etter restriksjonen på 28m dybde, endrer grotta karakter og
det blir bedre plass med en bortimot rund grottegang ned mot grottens dypeste punkt på 57m
dybde. Der svinger grotten nesten 180O. Grotten er stedvis meget pen, med mange fine detaljer, selv
om den er mørk pga biologisk humus og stedvis mørk stein. Vil anbefale å nyte grotten på vei inn, for
sikten på vei ut vil ikke være så god. Formålet på dette dykket var å knytte sammen målingene vi
hadde gjort på gammel line i ytterdelen, og ny line som ble lagt i 2015. Vi reparerte i tillegg et brudd i
gammel line. Vi dykket lukket og med en del dekotid, og fikk dermed litt sikt på de siste stoppa på vei
ut. Det vil du ikke få om du dykker åpent.

Svingen på 57 meters dybde. Foto: Robert Staven 2016

Robert foran nedgangen til Eiterågå. Foto: Ane Mengshoel 2016
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NAVN

STED

Litjåga

Rana, Nordland

LENGDE

1985 m

DYBDE

70 m

BESKRIVELSE

Litjåga har to innganger. Hovedinngangen og Kjøkkeninngang. Mellom disse inngangene ser grotta ut
som en hestesko. Innerst i denne hesteskoen går grotta videre i et trangere parti med en distinkt
restriksjon til slutt etter ca. 45 meter inn i grotta. Restriksjonen er forserbar med bakmontert
dobbeltsett. Etter 475 meter og en maksdybde på 22,5 meter kommer man inn i første luftkammer.
Etter dette er det en ny vannlås på 370 meter og maksdybde 8 meter. Etter et nytt luftkammer
kommer enda en vannlås, som blir trang etter 268 meter. Lina slutter her på 70 meters dybde.

Dykker på vei inn Kjøkkeninngangen i Litjåga. Foto: Robert Staven 2015
DATO

DELTAGERE

03.02.2016

Ronny Olsen, m.fl.

FORHOLD

HENSIKT

5° i vannet og 30 m sikt. Lite strøm
DATO

DELTAGERE

25.02.2016

Ronny Olsen, m.fl.

FORHOLD

HENSIKT

Lite strøm
DATO

DELTAGERE

10.08.2016

Ronny Olsen, m.fl.

FORHOLD

HENSIKT

8° i vannet. Lite strøm
DATO

DELTAGERE

20.08.2016

Ane Mengshoel, Trond Einar Solberg

FORHOLD

HENSIKT

5,1° i vannet.

Skylle dykkerutstyr
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Dykking i Litjåga 2016-08-20 – Ane Mengshoel

Etter først å ha deltatt på Plurauka, for deretter å ha feriert i Lofoten med saltvannsdykking, så ble
Litjågå et perfekt stopp på vei sørover for å skylle utstyret. Trond Einar og jeg bestemte oss for å
dykke Litjågå med sidemount-utstyr (vi har kun dykket backmount der tidligere), noe som ga oss
mulighet til å sjekke ut jumpen som går til venstre etter restriksjonene. Det viste seg at denne var
lenger enn det vi trodde (usikker på om det finnes linekart på denne), så vi måtte faktisk snu på gass
før vi kom tilbake til hovedlina lenger inn (vi kunne dog se hovedlina der vi snudde, men det så ut som
lina fra jumpet fortsatte videre). Et fint dykk, og jeg skal tilbake og titte mer på sideganger med
sidemount-utstyr. Vi hadde litt strøm, men det gikk fint å svømme innover. Vi gikk inn i grotta via
Kjøkkeninngangen.

Dykkere i kulpen utenfor Hovedinngangen i Litjåga. Foto: Robert Staven 2007
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NAVN

STED

Jordbekkgrotta

Rana, Nordland

LENGDE

1449 m

DYBDE

39 m

BESKRIVELSE

Jordbekken, som kommer fra Jordbekkvatnet, renner inn i Jordbekkgrotta og kommer ut ca. 750
meter unna i Utløpet. Grotta har en høydeforskjell på 124 meter. Dykker man fra Utløpet må man
gjennom 4 luftkammer for å komme gjennom til selve Jordbekkgrotta.

Fornøyde dykkere etter gjennombruddet. F.v. Hallvard Winterseth, Roy B. Fagermoen og Andre Strand. Foto: VCD 2016
DATO

DELTAGERE

06-11.08.2016

Roy B. Fagermoen, Andre Strand, Hallvard Winterseth

FORHOLD

HENSIKT

14° i vannet

Utforsking og kartlegging
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Dykking i Jordbekkgrotta 2016-08 – Roy B. Fagermoen

Ekspedisjonen i 2016 førte til gjennombrudd mellom tørrgrotta og Utløpet. Det ble funnet en ny
sidegang i det dypeste partiet innenfor 4. luftkammer, som førte til den ene vannlåsen i tørrgrotta.
Korteste vei fra Utløpet til tørrgrotta er 1070 meter, gjennom 4 luftkammere og nedom 39 meters
vanndyp. Det er kartlagt 1449 meter grotteganger fra Utløpet. Tørrgrotta er tidligere kartlagt på 60tallet til en lengde av 1450m, totalt kartlagt grotte er nå 2899m. Det er funnet 5 luftkammer i de
vannfylte delene. Dypeste partiet fra utløpet er på 39 meters vanndyp innenfor 4. luftkammer. Grotta
har en vertikal høydeforskjell på 124 meter. Gjennombruddet i 2016 ble gjort av Hallvard Winterseth,
Andre Strand og Roy B. Fagermoen. Før gjennombruddet ble det utført 3 setup dykk og et dykk hvor
3. luftkammer (Det Stille Kammer) ble kartlagt. På setup dykkene ble det mye reparasjon av line inn til
4. luftkammer. Det ble plassert ut bailout flasker i 1. og 2. luftkammer, samt at det ble fraktet flasker
(bunngass og decogass) for exploring videre etter 4. luftkammer. Lina ble kontrollert og reparert ned
til 24 meters vanndyp innenfor 4. luftkammer. Det ble benyttet transportgass inn til 4. luftkammer,
før nye flasker ble brukt på explorer dykket. Det var planlagt å svømme nesten til enden av den gamle
lina og fortsette med ny line videre inn i systemet. Ved det dypeste punktet i grotta og 80 meter før
enden av lina, ble det funnet en sidegang i taket. Denne førte etter ca. 15 meter til enden av lina fra
dykket som ble gjort i en vannlås inne i tørrgrotta. Gjennombruddet var et faktum. På returen ble alle
flasker i systemet tatt med ut. Explorerdykket ble utført med nitrox som bunnmiks og decogass.
Dykket ble gjennomført med våtdrakter, men det ble kaldt. Selv om grotta nå er sammenhengende
fra inngangen til tørrgrotta til Utløpet, er det fortsatt ganger under vann å utforske.
All utforskning under vann er utført av Viking Cave Divers.

Utløpet. Foto: VCD 2008
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Kryssing av Virasselva. Foto: VCD 2016

Zip-line ned til Utløpet. Foto: VCD 2016

Transport av utstyr. Foto: VCD 2016
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NAVN

STED

Jordtulla

Rana, Nordland

LENGDE

580 m

DYBDE

22 m

BESKRIVELSE

Vannet fra Glomdalsvatnet renner inn i denne grotta og kommer ut litt over en halv kilometer lengre
sør. Grotta er stor, typisk 5 m i diameter, og har ett trangere parti med diamter 3,4 m. Grotta har to
vannspeil med åpning ut.<
Grotta ligger i nasjonalpark og har spesielt vern mot ødeleggelse av enhver art, inklusive slitasje fra
mennesker. Ref. forskrift FOR-1989-09-08-893

Utløp Jordtulla. Foto: Morten Dyrstad 2016
DATO

DELTAGERE

11.08.2016

Morten Dyrstad (dykk), Gjermund Semmen (dykk), Thomas Gøytil, Iryna Goldych

FORHOLD

HENSIKT

Ny line ble lagt ca 200 meter inn. Kun rester etter
gammel line.

Undersøke forhold og muligheter for et prosjekt
for å kartlegge grotten til NGDF grad 5D.

DATO

DELTAGERE

11.08.2016

Ane Mengshoel, Mikkel Stokke

FORHOLD

HENSIKT

14° i vannet, god sikt, lite strøm

En liten titt

Dykking i Jordtulla 2016-08-11 – Mikkel Stokke

Jordtulla ligger ca 1,5 time effektiv gange til Glomdalsvatnet. Det er derfor behov for bærehjelp.
Dykkingen i Jordtulla ble i August’16 gjennomført med sidemonterte 7 litere av logistiske årsaker.
Grotten er stor nok for bakmontert, men det krever helikopterløft/snøscooter inn til grotta.
Grotta har en maksdybde på 22 meter og har en snittdybde på mellom 12-15 meter. Gjennom
grotten finnes det flere luftfylte rom med vannspeil, hvor 2 har åpning ut. Dykket ble filmet og det
planlegges en større ekspedisjon for å lage et detaljert grottekart.
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Dykking i Jordtulla 2016-08-11 – Ane Mengshoel

Jeg fikk meg et lite caverndykk noen fåtalls meter inn i grotta, mens Mikkel dykket i grotteåpningen.
Grotta er ganske stor i taket, så hvis man tar seg tid, vil man se flere spennende formasjoner. Blant
annet en trykktunnell på venstre side og flere morsomme "swim-throughs" oppe i taket. Man kan fint
bruke noen minutter i grotteåpningen, og det ble ekstra vakkert siden solen skinte inn. Maks dybde
16m, 30 minutter.

Gjermund og Morten gjør seg klar til dykk. Foto: Ane Mengshoel 2016

TV: Veien opp med tung sekk. TH: Innløpet til Jordtulla fra Glomdalsvatnet Foto: Mikkel Stokke 2016
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NAVN

STED

Plura

Rana, Nordland

LENGDE

2036 m

DYBDE

131 m

BESKRIVELSE

Plura er den største dykkbare grotta i Norge, og den mest dykkede. Veien inn i Plura går først ned til
34 meters dybde ca. 150 meter inne. Etter 200 meter kommer man til en T og man kan velge å ta
snarveien via Froskeløpet og Jomfrukammeret inn til luftkammeret, ca. 350 meter. Følger man
hovedlina kommer man inn litt lengre inne i luftkammeret, en tur på 450 meter. Luftkammeret er
totalt 400 meter langt. Videre fra luftkammeret går grotta ned i den dype delen, her går det ganske
bratt ned, og man må ned på 131 meter før det går oppover igjen og man ender opp i Steinuglefloget,
etter totalt 2036 meter.

Inngangen til Plura Foto: Mikkel Stokke 2016
DATO

DELTAGERE

26.04.2016

Ronny Olsen, m.fl.

FORHOLD

HENSIKT

3° i vannet og 30 m sikt.
DATO

DELTAGERE

05.06.2016

Ronny Olsen, m.fl.

FORHOLD

HENSIKT

4° i vannet og 30 m sikt.
DATO

DELTAGERE

07.08.2016

Ronny Olsen, m.fl.

FORHOLD

HENSIKT

7° i vannet og 10 m sikt.
DATO

DELTAGERE

08.08.2016

Nils Eldby, Ane Mengshoel, Robert Staven, Tommy Johansen, Øyvind Hegle

FORHOLD

HENSIKT

7° i vannet.

Hente vann til whisky produksjon
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Dykking i Plura 2016-08-08 – Ane Mengshoel

Ingen dykk er like, og noen dykk har litt uvanlige mål. Slik som dette dykket, der vi skulle inn i Plura
for å hente ut vann til vår egen grottewhisky! I "nærheten" av Plura ligger det nemlig en øy som heter
Myken, og der er det noen som har startet opp et whisky-destilleri. Initiativet om å spleise på et eget
fat kom fra Nils Eldby, en av flere grottedykkere som også setter pris på en god whisky (spesielt rundt
leirbålet i Plura). Vi fikk så samlet en del av eierne av fatet til et hyggelig lite dykk inn til Loftet i Plura
for å hente ordentlig grottevann til den blivende grottewhiskyen. Øyvind Hegle var med og
dokumenterte det hele, noe som også fikk god oppmerksomhet på Myken:
Sitat Myken destilleri: "Noen strekker seg ekstra langt (eller dypt...) for sin egen whiskytønne på
Myken: Tommy S. Johansen (t.v.) og Nils Eldby er her fotografert 90 m inne i Pluragrotta, hvor de
hentet eget vann som skal brukes til justering av styrken på spriten før den går på tønna som de og
vennegjengen har kjøpt! Foto: Øyvind Hegle".

Henting av vann Foto: Øyvind Hegle 2016

Design av skilt til tønna på Myken
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NAVN

STED

Setergrotta

Rana, Nordland

LENGDE

67 m

DYBDE

11 m

BESKRIVELSE

Vannlås innenfor Slamgangen/Dødsangsten. Krevende tørrgrotting og sidemount dykking.

Vel ute av grotta. Foto: Sami Paakkarinen 2016
DATO

DELTAGERE

06.08.2016

Sami Paakkarinen (dykk), Ane Mengshoel, Raymond Nilsen, Morten Sætrang
Haakonsen, David Thor, Hans Petter Holthe

FORHOLD

HENSIKT

Ca. 12° i vannet, ikke så bra sikt

Kartlegging og få en forbindelse til Grønnligrotta
der vannet forsvinner ned i Slukten.
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Dykking i Setergrotta 2016-08-06 – Raymond Nilsen

Denne turen var det meningen å utforske en ny vannlås i Setergrotta. Vi prøvde i 2015, men ble
stoppet av for mye vann i grotten pga. sen snøsmelting og regn. Man tar seg inn i Slamgangen og
fortsetter til man blir stoppet av vann (Dammen). Denne går det bare å forsere med våtdrakt der man
vasser til livet. Dammen må bare forseres hvis det ikke har regnet og ikke kommer til å gjøre det
mens man er inne. Da vil dammen fort bli en vannlås og man blir sperret inne bak den. Etter å ha
forsert Dammen fortsetter man til man kommer til en stor hall (Sørhallen). Herfra fortsetter man ned
Dødsangsten ved å åle seg gjennom noen store steiner. Her begynner den vanskelige veien med
utstyr! Her er grotten trang, så det blir en del åling! Vi var seks personer på turen, men det blir syv
neste tur. Sekkene ble litt for tunge og en sekk gikk i stykker på vei ut, med det ekstra slitet det
medførte. Til slutt åpner grotta seg litt igjen og det blir mye bedre. Da er det bare å følge bekken til
man møter vannlåsen. Sami Paakkarinen dykket dette dykket med sidemount 2x8 litere. Han kom 67
meter inn (hadde ikke mer line med seg) og 11 meters dyp ble nådd. Grotta fortsetter i riktig retning!
Turen i grotta ble totalt syv timer lang.
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NAVN

STED

Davidsjågrotta

Velfjord, Nordland

LENGDE

419 m

DYBDE

18,8 m

BESKRIVELSE

En middels stor og lang grotte med en restriksjon ca. 260 m inne, men den har blitt forsert med 2x7l
bakmontert. Vanligvis ingen vannføring her, men ved mye nedbør kan det bli så mye strøm at det ikke
er dykkbart. Vannstand kan synke 2-3 meter når det er ekstremt tørt. Grotta har karakteristiske
sandsteinslag som noen steder står 3-4 meter ut fra veggen, og blir derav også kalt Pansergrotta.

Inngangen Davidsjågrotta, tom linerulle etter første dykk i 2009. Foto: Elen Belseth 2009
DATO

DELTAGERE

2016-08-18

Ane Mengshoel, Trond Einar Solberg, Robert Staven

FORHOLD

HENSIKT

14° i vannet og grei sikt. Høy vannstand, men
ikke noen merkbar strøm i grotta. Mange
linebrudd så vi kom knapt halvveis innover
grotta.

Kosedykk, fikse line

DATO

DELTAGERE

2016-08-18

Ane Mengshoel, Trond Einar Solberg, Robert Staven

FORHOLD

HENSIKT

Dykk nr 2, fikk ordna lina inn til 270m

Kosedykk, fikse line
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Dykking i Davidsjågrotta 2016-08-02 – Ane Mengshoel

Veien opp til Davidsjå er interessant. Mest fordi det strengt tatt ikke er en bilvei, men en traktorvei,
og vi kjørte bil med henger. Jeep anbefales, og sørg for å innhente tillatelse til å kjøre på veien, som
er privat. Det blir en del høydemeter oppover, og området er nydelig. Fra «veien» er det omtrent 10
minutter å gå med dykkerutstyr. Vi valgte å bære bort flasker i en omgang, og ta resten i neste.
Vi fikk to hyggelige dykk. Jeg var overrasket over hvor stor grotta var, og siden det ble en del
linefiksing, kan jeg ikke si at jeg har sett alt enda, selv om det ble to dykk. Fine detaljer, med store
steinplater, store rom og spennende sprekker å titte inn i.

Robert Staven reparerer ødelagt line. Foto: Ane Mengshoel 2016

Dykking i Davidsjå 2016-8-18 – Trond Einar Solberg

Selv om jeg hadde hørt en del om denne grotta, ble jeg overrasket over hvor fin og spesiell denne
grotta er. Mye pga. de spesielle sandsteinslagene som stikker ut i fra veggene. En har dermed på flere
plasser, alternative svømmeruter, der en kan svømme både over og under noen av sandsteinplatene.
Det var så mye reparasjon av lina, slik at vi dermed ikke kom til EOL etter to dykk. Må nok tilbake en
dag.

Trond Einar Solberg og Robert Staven gjør seg klare til dykk ved inngangen til Davidsjå. Foto: Ane Mengshoel 2016
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NAVN

STED

Nedre Navangrotta

Velfjord, Nordland

LENGDE

66,5 m

DYBDE

7,6 m

BESKRIVELSE

Medstrømsdykking, mye trær og greiner i starten. Ganske trangt, usikker på hvor langt man kommer
med bakmontert. Et par små luftkammere på veien innover.

Inngang Nedre Navangrotta. Foto: Robert Staven 2016
DATO

DELTAGERE

2016-08-03

Ane Mengshoel, Trond Einar Solberg, Robert Staven

FORHOLD

HENSIKT

17° i vannet. Lite strøm, mye trær og grener i
inngangen. Det ble lagt 30,5 meter line

Utforsking

DATO

DELTAGERE

2016-08-10

Rune Alterskjær, Hallgeir Revhaug

FORHOLD

HENSIKT

Line lagt inn til 66,5 meter

Utforsking, kartlegging
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Dykking i Nedre Navangrotta 2016-08-03 – Ane Mengshoel

Etter å ha dykket Øvre Navangrotta et par dager i forveien, gikk Robert Staven nedover langs bekken
fra veien for å titte på et hull han hadde kjennskap til fra tidligere. Det viste seg at vannet forsvant
under bakken, så da var det bare å ta med dykkerutstyret for å se hva vi kunne finne. Vi begynte
«motstrøms» med godt mot og stor linerull. Etter å ha ålet seg fram i 10-30 cm høyt vann i omtrent
25 meter og utsikt til litt for kronglete adkomst til (mer) vann, ble det fastslått at vi heller skulle prøve
oss på grotta medstrøms. Så da var det å reele inn line og kravle ut igjen, mens jeg kunne konstatere
at EO-koblingen på innventilen hadde fått litt for hard medfart.
Det gikk litt bedre i medstrømsdelen av grotta. Robert dykket først og fant, ikke overraskende, mye
trær og greiner som var kilt fast. Vi dykket etter tur og orden, med litt mellomrom for å la sikten
«klarne». Etter flere smådykk med dårlig sikt, ga vi oss etter 30,5 meter.

T.v: Ane Mengshoel ved inngangen til Nedre Navangrotta, motstrøm. Foto: Trond Einar Solberg 2016.
T.h: I starten av medstrømsdelen av Nedre Navangrotta. Foto: Robert Staven 2016
Dykking i Nedre Navangrotta 2016-08-10 – Rune Alterskjær

Etter at Robert og gjengen hadde lagt ut entrylinen, dykket jeg inn som førstemann og skulle se om
det var mulig å forlenge linen. Hallgeir som nr. to skulle kartlegge.
Fulgte linen inn gjennom alle tømmerstokkenene og kvisten til enden av linen.
Ved enden åpnet grotten seg og det var bare å forsette å legge ut line. Grotta går frem og tilbake og
opp og ned. To luftkammer. Video - https://vimeo.com/178916032
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NAVN

STED

Rognvalagrotta

Strauman, Velfjord, Nordland

LENGDE

102,5(+) m

DYBDE

5,3 m

BESKRIVELSE

Kompleks, spennende og meget vakker grotte i naturskjønne omgivelser. Flere vakre luftkammer.
Dykket første gang i 2014. Må ha båt for å komme til om sommeren, ellers mulig på is om vinteren.
Ca. 600 meter fra vei og ca. 150 til 300 meter fra båt avhengig av vannføring. Kupert terreng frem til
kulp/kilde. Ingen stigning. Grotten ender i en vakker bekkegang/kammer. Det er utgang til luft fra
kammeret. Grotten er ikke ferdig kartlagt. Flere sideganger. Sidemontert dykking. Det er også flere
vakre tørrgrotter i umiddelbar nærhet. Tørrgrotteutstyr anbefales tatt med. Og kamera...

Rognvalagrotta. Foto: Hallgeir Revhaug / Rune Revhaug 2016
DATO

DELTAGERE

12.08.2016

Rune Alteskjær, Hallgeir Revhaug

FORHOLD

HENSIKT

Stille, ca 5 meter sikt

Forberedende utforskning / kartlegging
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NAVN

STED

Sauselva

Velfjord, Nordland

LENGDE

Ca. 140 m

DYBDE

19,8 m

BESKRIVELSE

En rimelig romslig grotte, men med trangere partier, så sidemount anbefales. Ved liten vannføring
renner alt vannet i Sauselva gjennom grotta, og det er bare dykkbart da.

Mye strøm i inngangen Sauselva. Foto: Robert Staven 2016
DATO

DELTAGERE

2016-08-01

Ane Mengshoel, Trond Einar Solberg, Robert Staven

FORHOLD

HENSIKT

For mye strøm, ikke dykkbart.
DATO

DELTAGERE

2016-08-14

Rune Alterskjær, Hallgeir Revhaug

FORHOLD

HENSIKT

For mye strøm, kom 10-15m innover
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NAVN

STED

Øvre Navangrotta

Velfjord, Nordland

LENGDE

132 m

DYBDE

14 m

BESKRIVELSE

Øvre Navangrotta er stort sett en ganske romslig grotte med et par trangere punkt. Man dykker
motstrøms, og forserer man en ansamling med trær/grener på slutten kommer man opp i en
tørrgrotte med bekken rennende i. Det er ikke så langt ut og man skimter lyset utenfra.

Inngang Øvre Navangrotta. Foto: Karine L’orange Rånes / Elen Belseth 2011
DATO

DELTAGERE

2016-08-01

Ane Mengshoel, Trond Einar Solberg, Robert Staven

FORHOLD

HENSIKT

17° i vannet. Lite strøm, vanlig sikt (6-8m). Lina
var stort sett intakt.

Kosedykk, og kartlegging av et par tie off’s

Dykking i Øvre Navangrotta 2016-08-01 – Ane Mengshoel

Det tok oss ca. 5-10 minutter å gå med dykkerutstyret fra bilen fram til grotteåpningen. Grotta
begynner med et fint «basseng» med ganske god plass til flere dykkere. Vi dykket t/r (brukte ca. 15
minutter inn), fikset litt line og gjorde survey.
Vi så en ål underveis!
På slutten dykket Robert «Hofteknekken», en trykktunnell i nærheten av utgangen, mens jeg filmet.
Se Vimeo: https://vimeo.com/177526987
Fikk for øvrig plukket en del blåbær og markjordbær i nærheten!
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NAVN

STED

Halv åpning

Røyrvik, Nord-Trøndelag

LENGDE

80 m

DYBDE

3,3 m

BESKRIVELSE

Åpningen er bare halvparten av hva den burde være, men plassen blir raskt noe bedre. Åpningen er
delvis vannfylt og man kan stort sett ha hode over vann, så det er mulig å krype inn uten flasker og ta
de på når man er inne. En grunn grotte som er kobla til flere luftkammer, det ene med åpning ut.
Man dykker medstrøms, men antagelig lite strøm uansett vannføring i elva. Sidemount anbefales.

Lina er knytt fast og første tur innover Halv åpning er snart igang. Foto: Robert Staven 2016
DATO

DELTAGERE

30.07.2016

Robert Staven

FORHOLD

HENSIKT

15° i vannet og grei sikt på vei inn. Lite strøm.
Noe trevirke som måtte flyttes i nærheten av
innløpet.

Utforsking

DATO

DELTAGERE

30.07.2016

Ane Mengshoel, Trond Einar Solberg

FORHOLD

HENSIKT

Treningsleir med mål om å komme inn trange høl.
DATO

DELTAGERE

31.07.2016

Rune Alterskjær, Robert Staven

FORHOLD

HENSIKT

Lite strøm. Noe trevirke som måtte flyttes i
nærheten av innløpet.

Utforsking og kartlegging
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Dykking i Halv åpning 2016-07-30 – Robert Staven

Jeg og Elen så denne åpning som det rant litt vann inn i første gang i 2009, men på samme
spaserturen fant vi også åpningene til Undergangen. Så fokus ble på den grotta. Åpningen ble nok
også vurdert til ‘sannsynligvis ikke dykkbar’ da.
Har sett på åpningen noen ganger til gjennom årene, men aldri funnet det verdt å prøve seg med
dykkerutstyr her. Men med årene så har jeg erfart at ‘man skal ikke dømme grotta på hullet’, så når
jeg denne gangen ville ta en tur ned elva med tørrdrakt og dykkermaske, tok jeg også en titt her.
Det som i utgangspunktet ser ut som en for trang sprekk under en steinblokk, ser bedre ut så fort
man kommer seg ned på magen i vannet foran den. Litt åling med ansiktet delvis i vann, så vips er
man inne i et ‘stort’ rom! (Du kan snu deg iallefall). En rask titt ga iallefall håp om en dykkbar gang
videre.
Selv om det ble en tur videre nedover elva først, tok det ikke så lang tid før jeg stod klar utenfor
åpningen med dykkerutstyr. Etter å ha rydda unna noen trestokker de første metrene, var det bare å
legge i vei innover. Medstrømmen gjør at silt og grums følger etter, så man prøver å ikke somle for
mye med tie-offene, og fokus blir mest å finne veien videre. Grotta er grunn, og det er grotteganger
som går opp i luft flere steder. Etter litt jobb med å komme forbi en klase med røtter, som henger fra
taket, blir sikten sterkt redusert. Så etter å ha rydda litt, veiver jeg inn lina tilbake til et fint tieoff og
avslutter der. Eller, det er vel mer et ‘veikryss’, fire potensielle leads ut fra EOL .

Rune på vei inn i Halv åpning for kartlegging og utforsking. Foto: Robert Staven 2016

EOL og fire leads . Foto: Robert Staven 2016
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NAVN

STED

Knipa

Røyrvik, Nord-Trøndelag

LENGDE

400 m

DYBDE

16 m

BESKRIVELSE

Motstrømsdykk, starter med en restriksjon og kommer deretter inn i en 120 meter lang gang med
god plass. Kommer så til større rom med en trykktunnel som looper over taket. Gangen fortsetter i 40
meter til før man kommer til en ny restriksjon med mye strøm, passerer ved siden av en dolin og
kommer inn i større tunnel igjen. Flere sidetunneler som enda ikke er ferdig utforsket, luftkammer,
gangen sprer seg i flere parallelle ganger som blir trange. Mangler 70-80 meter til vi kommer fram til
Rasholet.

Lineplot over Knipa 2016
DATO

DELTAGERE

23-25.07.2016

Ane Mengshoel, Robert Staven, Øyvind Hegle

FORHOLD

HENSIKT

Lav vannstand, 19° i vannet, god sikt

Oppmåling, tegning kart

DATO

DELTAGERE

26.07.2016

Rune Alterskjær, Robert Staven

FORHOLD

HENSIKT

Strømmen ganske kraftig, på grensen til å ikke
være mulig å passere ‘Jetstrømmen’

Utforsking av sideganger
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Dykking i Knipa 2016-07-25 – Øyvind Hegle

Ukestur til Røyrvik for kartlegging av grotter. Kartla Knipa, men fant nye ganger og dermed ble det
utforskning også. Linene i grotten var hele, men en god del gress og kvist fester seg på linene.

To glade dykkere på vei ut fra Knipa. Foto: Robert Staven 2016

Vannføring i Renselelva i perioden det ble dykket i grottene, målestasjon ved Marmorbrua. Kilde: NVE
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Dykking i Knipa 2016-07-25 – Ane Mengshoel

Opprinnelig skulle vi bare ta noen få dykk for å kartlegge eksisterende line. Men, når man kartlegger,
så ser man plutselig potensielle sideløp, og det var det som skjedde på denne turen. Så da ble det
plutselig legging og kartlegging av ny line, i tillegg til kartlegging av gammel line. Deler av det nye
løpet fikk navnet "Jetstrømmen", og man kan godt si det var bra med strøm her. Delvis stor fisk også,
som gjerne lå i strømmen og koste seg. Denne grotta har jo fått skikkelig bra lengde nå, og man
opplever alt fra mer "runde", små biltunelllignende passasjer med fin bunn, spennende "nedheng" og
små "parallellganger", blindveier (den ene går bare noen få meter ut mot elva, men en dykker klarer
ikke å komme seg ut der, - vær obs på potensiell sterk motstrøm tilbake) til brede og (veldig) lave
passasjer med grovere stein i bunn. Vi trillet med oss to kompressorer og fikk flere flotte dykkedager
her, for det meste i sol.

Ane i inngangen på Knipa. Foto Øyvind Hegle 2016

Men mygg er det! Foto Ane Mengshoel 2016
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NAVN

STED

Kulp 1

Røyrvik, Nord-Trøndelag

LENGDE

Ca. 20 m

DYBDE

4 meter

BESKRIVELSE

Inngangen ser ut til å ha rast sammen, og det er ikke mulig å komme inn her lengre

Ved inngang Kulp 1. Foto: Robert Staven 2008
DATO

DELTAGERE

31.07.2016

Øyvind Hegle

FORHOLD

HENSIKT

Inngang rast sammen, ikke mulig å komme inn i
grotta

Sjekk av inngang

Dykking i Kulp 1 2016-07-31 – Robert Staven

Jeg har to ganger prøvd å dykke i Kulp 1, men ikke klart å finne noen inngang. Sist i 2015, og da brukte
jeg ganske mye tid her uten å lykkes. Øyvind Hegle, som har dykka her tidligere, tok på oppfordring
en titt når vi var i området dette året, og kunne konkludere med at inngangen hadde rast sammen.
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NAVN

STED

Rashålet

Røyrvik, Nord-Trøndelag

LENGDE

120 m

DYBDE

9,4 m

BESKRIVELSE

Rashålet starter med noen meter kryping over skarpe kalksten, før man dykker inn et trangt hull med
kraftig medstrøm. Kraftig tau som hjelpeline for retur er greit å ha. Etter 10 meter, og en spektakulær
sjakt (der luftboblene blir sugd ned), kommer man inn i en større grottegang. Her kan det dykkes
både motstrøms og medstrøms. Kraftig strøm, så grotta er bare dykkbar ved lav vannføring.

Dykker på vei inn i Rashålet. Foto: Rune Alterskjær 2013
DATO

DELTAGERE

28.07.2016

Rune Alterskjær, Robert Staven

FORHOLD

HENSIKT

15° i vannet og grei sikt. Kraftig strøm, kan ikke
være så veldig mye mer før det ikke er dykkbart.

Kartlegging og utforsking nedstrøms
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Dykking i Rashålet 2016-07-28 – Robert Staven

Inngangen til Rashålet har blitt beskuet gjentatte ganger når vi har vært på turer til Røyrvik. Dog har
elva som fosser inn og forsvinner ned i en strømvirvel innerst i vannspeilet (om man kan kalle en
frådende elv for et ‘speil’), fått nakkehåra på selv de mest ihuga grottedykkere til å reise seg. Men i
2013 fant Rune Alterskjær, Roar Furuhaug og Hallgeir Revhaug, med uforklarlige grunner, ut at de
skulle dykke her. Mulig ekstrem lav vannføring og endringer i elveleiet gjorde innløpet mer
appetittelig, men noen ting er kanskje best om de forblir gåter.
Er det dykket før, så må det være mulig å dykke igjen. Og siden de hadde videobevis på dykkingen i
2013 (https://vimeo.com/72678253) kan man ikke fornekte at det hadde skjedd. Med oppmålinger å
gjøre og potensielt mer grottegang å utforske, ble jeg ‘overtalt’ til å bli med og prøve Rashålet.
Man starter med å åle med dykkerutstyret over skarpe kalksteinsblokker, før man så sklir ned i det
frådende ‘vannspeilet’. Når man sitter (klorer seg fast) i vannet, faller det seg veldig naturlig å ha
kontroll på dykkerutstyret sitt. Om noe er løst, spiser ‘Sluket’ det momentant.
Skepsisen over å selv skulle la seg bli ‘slukt’ ble noe mindre da vi knyttet fast et tau og slapp det inn i
sluket. Da hadde vi i det minste noe å klatre i på vei ut.
Vel under vann blir det tydelig at det ikke er så ille som det ser ut som i overflata. Strømmen er frisk,
så frisk at den suger luftboblene fra Rune, som ligger i front, nedover i sjakta noen meter inne. Men
det går greit å håndtere seg. Under sjakta kommer vi inn i en større grottegang, men strømmen avtar
ikke så mye, det kommer rikelig med vann nedover mot oss fra oppstrømsgangen også. Og vi skal
videre nedstrøms!
Å reparere den gamle lina og gjøre oppmålinger er ikke lett, men det går. Størst problem er det der
grottegangen er så stor at man ikke når over den for å klemme seg fast. Vi kommer til enden av den
gamle lina, flytter litt på den, og legger noe meter ny line. Grotta deler seg i flere ganger som stikker
oppover, men det ser ut til at det etterhvert blir trangere under taket i alle. Vel fornøyd med å ha fått
målt lina og sett oss litt rundt videre i grotta, setter vi med en viss spenning kursen tilbake igjen. Selv
om det er et godt stykke igjen til snutrykket på flaskene er nådd, er det ingen som sutrer for det.
Turen ut går greit. Det er tungt å presse seg frem mot vannet noen steder, og selv om man finner
gode hånd og fotfester i grotta, er tauet fint å ha. Det er dog ikke verre enn at det blir en liten tur til
inn for å sjekke noen sideganger.
Og det hele ble behørig dokumentert: https://vimeo.com/176806725
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NAVN

STED

Sveitserosten

Røyrvik, Nord-Trøndelag

LENGDE

269 m

DYBDE

11 m

BESKRIVELSE

Sveitserosten er grottesystemet som består av gode gamle ‘Kulp 2’ koblet sammen med Smygern via
Bypassen. Grotta går også opp i Kulp 3 og ender under Kulp 4, men her kommer man ikke opp. Kulp 2
til Kulp 3 dykkes greit med bakmontert, og det er et utall ganger og utforske her. Skal man inn i
Smygern, må man dykke sidemontert og være komfortabel med å gå gjennom en trangs skvis i
inngangen. Bypassen er en morsom trykktunnel mellom Smygern og Kulp 2, ikke god plass, men
heller ikke så trang.

Inngang Kulp 2. Foto: Øyvind Hegle 2016

DATO

DELTAGERE

29.07.2016

Ane Mengshoel , Robert Staven

FORHOLD

HENSIKT

16° i vannet og grei sikt. Lite strøm

Kartlegging Bypassen

DATO

DELTAGERE

29.07.2016

Ane Mengshoel , Trond Einar Solberg

FORHOLD

HENSIKT

14° i vannet og grei sikt. Lite strøm

Kartlegging Smygerne + Kosedykk

DATO

DELTAGERE

30.07.2016

Rune Alterskjær , Øyvind Hegle, Robert Staven

FORHOLD

HENSIKT

16° i vannet og grei sikt. Lite strøm

Kartlegging Kulp 2 + Foto
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Dykking i Sveitserosten 2016-07-29/30 – Ane Mengshoel

29.07.2016 - Smygern (inkl. bypass), Røyrvik. Buddy Robert Staven. 12 grader.
Surveydykk for å kartlegge eksisterende line i Smygern og Bypass. Lina var røket der den gjør en 90
graders sving til venstre, og denne ble så reparert. Litt flow i Smygern. Omtrent 10 meter sikt i
Smygern, vesentlig mindre i Bypassen underveis mens vi gjorde survey.
29.07.2016 - Smygern+Kulp 2, Røyrvik. Buddy Trond Einar Solberg. 14 grader.
Trond Einar og jeg fullførte survey i Smygern (inkludert "luftkammeret"), også stakk vi over til Kulp 2
for et rolig kosedykk. Da hadde Øyvind nettopp fått lagt på plass ny line, så nå var det mindre løse
liner sammenlignet med dykkingen i 2015.
30.07.2016 - Kulp 2, Røyrvik. Buddy Trond Einar Solberg. 13 grader.
Vi hadde et hyggelig kosedykk der vi dykket traversen samt på kryss og tvers og sjekket ymse jumps
og sidetuneller ("ut på tur" med line!). Maks dybde på grunn line var 5,9 m, mens maks dybde på
dypere line var 10,5m.

Lineplot over Sveitserosten 2016
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NAVN

STED

Syklon

Røyrvik, Nord-Trøndelag

LENGDE

147 m

DYBDE

10 m

BESKRIVELSE

Motstrømsdykk, utløpet går parallelt med elven. Gang som varierer mellom lav og bred, og stor og
romslig. Passerer gjennom jettegryte (derav navnet), restriksjon mot slutten med grus på bunnen.
Mulig å gå ut i enden av grotten. Man kommer opp i luft på enden av linen og ser ut til dagslys, men
den beste utgangen er noen meter lengre bak, se kartskisse.

Lineplot over Syklon 2016
DATO

DELTAGERE

27.07.2016

Ane Mengshoel, Robert Staven, Øyvind Hegle

FORHOLD

HENSIKT

Lav vannstand, 19° i vannet, god sikt

Oppmåling, tegning kart

Dykking i Syklon 2016-07-27 – Øyvind Hegle

Ukestur til Røyrvik for kartlegging av grotter. Kartla Syklon. Linene i grotten var hele, men en god del
gress og kvist fester seg på linene. Gikk fra parkeringen ved Marmorgrotta, ned forbi Knipa og over
land ned til Syklon.

Utløp Syklon. Foto: Robert Staven 2016

Side 34

NGDF Utforskingskomiteen - Grottedykkeråret 2016

Dykking i Syklon 2016-07-28 – Ane Mengshoel

Dette var mitt første dykk her. Vi trasket ned elven vekk fra Knipa. Dykket til End of Line med Øyvind,
og på returen stakk jeg hodet ut av Pensjonisthølet. Målet var å kartlegge eksisterende line. Øyvind
gjorde survey lengst inn, mens jeg gjorde survey litt nærmere utgangen. Veldig fin grotte, med litt
morsomme "høl" (som var vanskelige å kartlegge), kun siste biten mot EOL er litt trang. Helt på
slutten av dykket, nærmest utgangen, fikk jeg tatt mål av noen strømskåler for Stein Erik Lauritzen.

Pensjonisthølet, en synk med inngang til Syklon. Foto: Robert Staven 2016

Side 35

NGDF Utforskingskomiteen - Grottedykkeråret 2016

NAVN

STED

Undergangen

Røyrvik, Nord-Trøndelag

LENGDE

158 m

DYBDE

6,4 m

BESKRIVELSE

Undergangen er en ganske stor grotte som krysser under elva. Omtrent midt i grotta finnes
Beversprekken, og her er det åpent ut i elva/luft. Hele grotta er dykket med 2x7l bakmontert, men
sidemount er nok best egnet for et par av de trangere partiene.

Utløpet til Undergangen. Foto: Robert Staven 2008
DATO

DELTAGERE

30.07.2016

Ane Mengshoel, Trond Einar Solberg

FORHOLD

HENSIKT

Lite strøm og god sikt (25 m +). Lina stort sett
grei, litt løs noen steder og noen få brudd som vi
reparerte.

Kosedykk
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Dykking i Undergangen 2016-07-30 – Ane Mengshoel

Formålet med dykket var et kosedykk med en pause fra kartlegging av andre grotter. Vi hadde kun
dykket her en gang tidligere, så vi var lystne på et dykk til for å få med oss flere detaljer. Grotta byr på
varierte opplevelser med spennende kriker, kroker og uvanlige passasjer slik som Beversprekken.
Sistnevnte er en vertikal marmorsprekk som krever at du ser vekk fra alt du har lært om standard
trim. Selv om det har vært backmountdykkere her med små flaskesett, er sidemount anbefalt. Ved
EOL kommer man opp i luft hvor det skal være mulig å komme seg ut av grotta, men det vil bli trangt.
Man vil også kunne se dagslys ved Beversprekken, men her må man litt videre før man kan svømme
opp i luft og komme ut i elva.
Adkomst: Vi har ved begge dykk parkert oppe ved Kulp 2 og tatt den relativt lange gåturen ned langs /
i elva fram til grotteåpningen. Det er også mulig å parkere nærmere grotta og gå ned fra veien. Skal
man ha flere dykk her så kan det være praktisk å sette opp en taubane for å gjøre logistikken enklere.

Vannspeil over Beversprekken. Foto: Øyvind Hegle 2015
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NAVN

STED

Hallvardgrotta (første vannlås)

Verdal, Nord-Trøndelag

LENGDE

Ca. 10 m (ikke målt)

DYBDE

Ca. 2 m

BESKRIVELSE

Etter ca. 50 meter med tørrgrotting i Hallvardgrotta kommer man til en sump som bekken renner ned
i. Sumpen kan dykkes med bakmontert, men sidemontert er nok enklest mtp. tørrgrottinga i starten.
Sumpen er kort (ca. 10 meter) og man kommer opp i en ny tørrgrotte. Vannspeilet her går rett i en 2
meter høy foss, og etter ca. 30-40 meter flott tørrgrotte kommer en ny sump. Her er det prøvd
dykket, men man har ikke kommet lengre inn enn noen meter.

Inngangen til Hallvardgrotta. Foto: Håvard Minsås 2016
DATO

DELTAGERE

2016-05-19

Robert Staven (Elen Belseth – support i tørrgotte)

FORHOLD

HENSIKT

Normalt/lite vannføring, finnes bare noen rester
etter gammel line.

Bli kjent i sump og tørrgrotten bak, mtp. senere
kartlegging.

Dykking i Hallvardgrotta 2016-05-29 - Robert Staven

Tromsdalen ligger ikke så langt unna Trondheim, så en dagstur hit passet bra for hele familien. Med
innlagt dykk for pappan, bål og pølsegrilling ble alle fornøyde.
Hallvardgrotta er en kort barnevennlig grotte med en fin bålplass på utsiden. Alle fikk en tur i grotta,
men det ble kansje litt mye action for barna når en høytrykslange sprakk med et jomende bang inne i
grotta.
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NAVN

STED

Gravlingen

Åfjord, Sør-Trøndelag

LENGDE

27 m

DYBDE

11 m

BESKRIVELSE

Gravlingen er en liten og trang grotte, der sand og grus fyller opp det meste av grottegangen.
Snøsmelting og flom flytter sanden utover i grotta hvert år, så man må som oftest grave seg inn når
det ikke har vært dykka der på en stund.

Hallgeir på vei inn i Gravlingen. Foto: Robert Staven 2016
DATO

DELTAGERE

2016-09-04

Hallgeir Revhaug, Robert Staven

FORHOLD

HENSIKT

9° i vannet, lite strøm

Kosetur

Grottegangen i Gravlingen. Foto: Robert Staven 2012
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Dykking i Gravlingen 2016-09-04 - Hallgeir Revhaug

Etter å ha blitt spurt flere ganger om å være med til Gravlingen, klaffet det endelig. Hadde jo sett
bilder fra tidligere turer, og var nysgjerrig på stedet og dykkingen. Fra vei og inn til grotta er det
omtrent 45 minutt rolig gange. Litt stigning de første 4-500 meterne, ellers er det litt opp og ned inn
til grotta. På veien inn passerer en flere små tørrgrotter og tegn på at en befinner seg i et
karstområde. Vi bar inn to drakter, 4 stk 7litere og en sm-rigg på deling. Det er omtrent det en gidder
å bære inn hit på en tur. Utløpet ligger i foten av en høyderygg og siden det ikke er kjørt noe
tracingforsøk her, og nærmeste nedløp ligger omtrent 80 meter unna og ca. 15 høydemeter høyere,
så er det et spennende potensiale her. Spesielt fordi grotta går ca. 30 grader ned de første 18-20
meterne. Her flater grotta ut i en bue mot venstre etter å ha hatt en slak høyrekurve. Robert brukte
det første dykket til å grave grus. Grusen ble dratt ut med tau og hjemmesnekra grusskuffe etterhvert
som Robert fylte den opp. Grushaugen ble ganske stor etter hvert. Grotta er grov og går i brune
farger. Grotta er trang i høyden, bakmontert er ikke et tema. Der både jeg og Robert stoppet, går
grotta brattere ned igjen i tre løp. Skrått ned til venstre, rett frem og høyre. Hardpakket grus i bunnen
som er vanskelig å grave i. Med medbrakt kompressor og telt er det potensiale for flotte helgeturer
inn hit. Det ligger særdeles vakre tørrgrotter /meanderpassasjer like I nærheten av Gravlingen. Ellers
et flott turterreng!

Inngangspartiet i Gravlingen. Foto: Robert Staven 2012
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NAVN

STED

Kvisla (Midtre Jordbru)

Åfjord, Sør-Trøndelag

LENGDE

77 m (to løp)

DYBDE

2,3 m

BESKRIVELSE

Kort grotte i elveløp, nederste del av grotta er bare delvis vannfylt, et karakteristisk hull i taket (ala
cenote) der grotta blir helt vannfylt. Grotta deler seg i to løp. Et av løpene kan dykkes med
bakmontert (2x7l), men sidemount anbefales for å komme igjennom det andre løpet.

Inngangen (nedstrøms) i Kvisla, med solstråler fra hull i tak. Foto: Robert Staven 2016
DATO

DELTAGERE

2016-06-05

Robert Staven (Elen Belseth – support på land)

FORHOLD

HENSIKT

11° i vannet, lite strøm, unormalt god sikt.
Lina har har endel brudd/mangler.

Kartlegging, video, utforsking av sidegang.

Oppstrøms utgang. Foto: Robert Staven 2016

På vei innover i grotta. Foto Robert Staven 2016
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Dykking i Kvisla 2016-06-06 - Robert Staven

Kvisla ligger på veien mellom Åfjord og
Stokkøya, noen kilometer inn på en skogsvei.
Siden Åfjord ikke er langt unna Trondheim, og
mine foreldre som gladelig passer barnebarn
bor her, blir det gjerne et dykk her når
‘kalkmangelen’ blir påtrengende.
Siden elva har sin vei gjennom grotta er sikta
ofte deretter, og man finner mye tremateriale
som har blitt dratt inn av vannet. Deler av
grotta er blokkert av trær/stokker/røtter, men
det har gjennom årene blitt ryddet ut endel av
dette og det ble i 2015 mulig å svømme i fra
utløp til innløp i grotta.
Planen denne gangen var å måle opp den nye
grottegangen først, men etter å ha stukket
hodet under vann og sett hvor god sikt det var,
ble det prioritert å få filma litt først.
Oppmålinga gikk greit, og etterpå bar det inn i
en trang sidegang. Desverre så ble sidegangen
for trang etter noen meter.
Hullet over ‘cenoten’. Foto: Elen Belseth 2008

Solstråler ved inngangen. Foto: Robert Staven 2016
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NAVN

STED

G3 Dumdalen

Dumdalen, Lom, Oppland

LENGDE

101 m

DYBDE

12,1 m

BESKRIVELSE

Hvis du ønsker å kombinere fjelltur, trim og grottedykking, er dette et passende valg. Man parkerer
nede ved FV55 og får gjort unna en del høydemeter (100?) på vei opp til grottene. Gåturen uten
dykkerutstyr tar en snau halvtime. Man dykker fra "Fiskedammen" i G3 til "Sluket" nederst i G4. Det
vil være tungvint å gå ut igjen fra sistnevnte, så det beste er å snu og dykke medstrøms tilbake. Det er
relativt god plass i grotta, så man kan fint dykke denne bakmontert med et lite flaskesett.

Ved inngangen til G3 i Dumdalen. Foto: Robert Staven 2016
DATO

DELTAGERE

2016-07-13

Ane Mengshoel, Robert Staven

FORHOLD

HENSIKT

8° i vannet, mye strøm men dykkbart. Orginal
NTD line (tau) inntakt.

Kartlegging og video.
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Dykking i G3 Dumdalen 2016-07-13 – Ane Mengshoel

Oppstrømsdykk. Den gamle lina (les: tauet) til NTD lå der den «alltid har ligget», og den har tom.
gravd seg inn i fjellet. Det er et kort, men veldig hyggelig dykk i en grotte som viser seg å være større
enn det man skulle tro. I starten er det mange fine hyller og formasjoner i «cavernsona». Omtrent
halvveis i dykket tar grotta en u-sving. Her kan det være fint å legge seg i taket og få en god følelse
med hvor «stor» grotta egentlig er i fht. hva man skulle tro. Når man kommer til enden av lina så kan
man bryte overflaten og høre på «bråket» fra den lille elven som renner ned i grotta.
Vi hadde ganske bra med strøm da vi dykket, så det gjaldt å holde seg fast mens man utførte
oppmålinger. På slutten av dykket kunne vi nyte nydelig lys fra utsiden av grotta og ned i cavernsona.
Da vi dykket så vi mange «hvite mose-lignende elementer» som lå på bunn av grotta. Usikker på hva
dette kan være.

Blir livet bedre? Vannspeil G3 Foto: Ane Mengshoel 2016
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NAVN

STED

Kilde 2

Kongsberg, Buskerud

LENGDE

Ca. 180 m

DYBDE

5,2 m

BESKRIVELSE

Kilde 2 ligger ved Skrimfjella i Kongsberg. Grotta er ganske liten og har en del trange partier, så
sidemount er påkrevd. Store deler av bunnen i grotta er dekt av silt, så det blir lett dårlig sikt. Det er
vanligvis nesten ingen strøm i den så det tar litt tid før vannet klarner når noen har dykket der.

Dykkere i kulpen ved inngangen Kilde 2. Foto: Elen Belseth 2009
DATO

DELTAGERE

02.12.2016

Henrik Litland, Jonas Søderberg

FORHOLD

HENSIKT

Ok sikt, som forventet i Kilde 2. Lite til ingen
strøm. Normalt, relativt dårlig sikt på vei ut.
Eksisterende line er fortsatt av helt grei kvalitet.
Ved ca. 90 meter er det potensiale for en liten
linefelle ved ”hagleløpet”, der grotta svinger og
lina ligger i innersving med en innsnevring.
Dykket inn til ca. 140-150 meter.

Forberedelse og utstyrskonfigurering i forkant av
Mexico tur.
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