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DATABANK FOR NORSKE MINERALFOREKOMSTER
STATUTTER
§1
Da t a ban k ens fo rmal er A la gre skr tttlige op plysninge r om norske mineralfo re ko mste r, sp esielt fo re komst er som
mi d le rti di g eller pA lengre sikt ansees
best vernet mot edeleggelse ved at 10kalitetene hemmeligholdes. Bankens
data s kal forvaltes slik at de best mulig tj en er m ineralogisk forskntng , og i
overensste m me lse m ed disse statutter.
Banke n hal' ik k e ekon omiske elle r industrie llc interess er.

«I n n sk y t er» er enhver, uansett alder, utdannelse, yrke eller nasjonalitet som har gjort godkjent innskudd,
Banken gir innskyter skriftlig kvittering (ev. «diplom» ) for mottatt inns kudd, men ingen betaling. God kjenne ls e er betinget av at minimumskravene a nfe r t ovenfor er oppfylt. Det
foruts ettes at innskyt er pA sin side
etter beste evne h emmeligholder stedsa n g ivels e for s itt innskudd og ik k e
foretar innsamlin g av urimelig omfang.

§2

betyr i denne
sam me n he ng et st ed eller omrade del'
de t finnes m inerale r so m ved sjeldenhct, m en gde, s ta r re lse, farge , form
e. I. er uvan lig, eller av a nd r e grunner
ha l' inte resse for fo rsk ni ng , undervisnin g , utstilling ell er samling.
«M i n era l j or ek o m s t»

«Ln nek udd» betyr i denne sa rn me nhen g op plysni nge r g itt til banken om
en ny eller g je no p pdaget m in eralforekomst. F or A bli godkjent som inns k udd, rnA det foreligge neyaktig
s tc dsang ive ls e, heist k art, prove ell er
navn pa et t a v de for eliggende mineral er, samt opply sni ng om hv ilke perso ner k jenner forekomsten. 0nskverd ig e data e r bl. 'a . : m ineralenes sterre lse. m en gd e, forhold pa funnstedet,
a d ko rns t. eie ndom s forhold.

I nnskudd gjeres ved A sende eller
leve re op plysni ng ene til Databank, Mine m logisk-Geologisk Museum, Sarsgt.
l , Osl o 5.

§ 3
Innskuddene hoI des samlet i et last
arkiv ved museet og forvaltes av to
fast ansatte vitenskapelige medarbeide re ved museet, som if0lge ansettelsespapirene ikke har loy til A drive privat innsamling. Ved opprettelsen er
forvalterne J. A . Dons ( best yr er ) og
W . L. Griffin (re r st ek ons erva t or). Senere forvaltere oppnevnes av museets
styre etter innstilling fra aIle ti dligere
forvaltere som er i live.

§ 4
Banken rna ikke over la t e opplysni nger, gitt i form av innskudd, t il personer som kan tenkes A foreta innsamling for salg. Unntatt herfra er opplysninger som eventuelt rnA gis grunneier f. eks. i forbindelse med forslag
om vern.
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§ 5
Innskyter har krav pA A bli underrettet i rimelig tid i forveien nar en
forekomst blir besekt av banken ferste
gang etter at innskudd er gjort. Forskere som av banken gis i oppdrag A
undersoke en «innsk uddsfor ek om st»
palegges A f0lge bestemmelsene i disse
statutter. Innskyters navn vil normalt
bli nevnt i avhandlinger som beskriver
forekomster kjent pa grunnlag av innskudd.

§ 6
Banken mottar og forvalter ogsa
innskudd fra geologer som vil publisere data uten A angi neyaktig lokalitet, av frykt for rovdrift. I avhandlingen kan da anferes at lokalitets-angivelse er deponert i databanken.

§ 7
Mineralprever som tilherer innskudd
kan innlemmes i museets samlinger.
Istedenfor neyakttg lokalitets-angivelse
fAr da proven databankens registreringsnummer.

§ 8
Mtneralprever museet mottar til bestemmelse eller som gave, kan betraktes som innskudd nar tnnsender/giver
samtykker i dette og vil rette seg etter
statuttene.

§ 9
To eller flere innskudd pl'l. samme
forekomst kan godkjennes nar innskyterne har funnet forekomsten uavhengig av hverandre, og fortsatt arbeider uavhengig av hverandre. Hvis en
mineralforekomst er, eller er blitt,
kjent av mange kan banken beslutte A
betrakte opplysningene gitt til databanken, som frigitt. Innskyter{e) vil
da bli underrettet.

§ 10
Banken har rett, men ikke plikt til
A sake en mineralforekomst vernet som
«n at ur m inn e», eller treffe andre ytterligere tiltak for I'l. beskytte den. Slike
tiltak, herunder ogsa forslag til spesielle offentlige vernebestemmelser, skal
om mulig pa forhl'l.nd forelegges angjeldende innskyter.

§ 11
Endringer i bankens statutter kan
bare gjeres av museets styre etter at
amatarforeningenes felles-styre eller
tilsvarende gruppering har hatt mulighet for A uttale seg om innholdet i
endringsforslaget.

Statuttene er godkjent av
Mineral-Geologisk Museums styre
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