
FREDNING
av Tom Hoel.

Debatten angaende registrering og verning
av mineralforekomster har veert tatt opp
pANAGS-m0ter flere ganger.
Mange forslag og synspunkter er kornmet
frern , men uten at man har kommet til
enighet om hvordan dette skal ordnes eller
hvorvidt vi i det hele tatt skal gjere noe
med del. .
Men om ikke vi amaterer kommer til enig
het, sA har iallefall staten slatt til med en
del verneplaner, som f.eks .: Hardanger
vidda og Jotunheimen Nasjonalparker,
Ula i Vestfold, Malmeya i Oslofjorden, og
na i host 16 forekomster i Ser-Norge.
leg skal ikke ta opp her hvorvidt jeg synes
fredning av disse omradene er berettiget
eller ikke , men derimot noen tanker om
fredning generelt.

Personlig synes jeg det tyder pa et full
stendig manglende tillitsforhold mellom
offentlige instanser og NAGS nar mineral
forekomster blir fredet uten at NAGS blir
rAdspurt mens saken blir behandlet.
NAGS er tross alt interesse-organisasjonen
for en stor del av »brukerne» av disse fore
komstene .
Om den manglende tilliten til NAGS skyl
des dArlige erfaringer eller generell skepsis
til NAGS/amat0rgeologer vet jeg ikke.
Men det er helt klart at en bedre korn
munikasjon mellom dept.jrnuseet og
NAGS ber komme istand , og denne kom
munikasjonen ma veere to-veis.

Det er i dept.jrnuseets interesse AfA greie
pA nye mineralfunn og mineralforekomster
slik at disse kan undersekes og de viten
skapelige behov dekkes .
Denne informasjonen kommer i mange
tilfeller nettopp fra amaterer , men den
kommer ikke dersom det offentlige legger
seg pa en proteksjonistisk linje overfor de
forekomster som har verdi/kapasitet ogsA
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for amatersamling,
Det er i NAGS' interesse A ha kontakt
med dept. jmuseet for Afremme vare behov
og synspunkter slik at eventuelle verne
planer ogsa tar hensyn til samlere .
Hvis en slik kontakt kornmer istand , rna
selvfelgelig ogsa NAGS felge lojalt opp
om de planer som blir vedtatt .
NAGS-mediemsforeninger har ogsa gIede
og nytte av foredragsholdere og turledere
fra Leks. museet, slik at en god kontakt
er enskelig ogsa i andre henseende .
PA vintermetet til NAGS vii problernatik
ken omkring interessekonfliktene ved
verning bli tatt opp .
leg henstiller til medlemsforeningene at
de vurderer mulighetene for en bedre
kommunikasjon mellom amaterene og
det offentlige - hva som kan gjeres og
hvordan det kan gjeres,
Det ville ogsa veere enskelig om dept./
museet kunne stille med en representant
til dette metet slik at synspunktene derfra
ogsa kornmer frem.
Dette var noen meget generelle tanker om
emnet, jeg vil na rette et lite spark til dept./
museet.
Det er en rekke mineralforekomster som
er av en slik karakter at de ber vernes.
Dette gjelder bade gamle og velkjente fore
komster, sAvel som nye oppdagelser som
kornmer frem etterhvert.
Men det er de aller feerreste forekomster
som har en slik verdi, enten det er stor
vitenskapelig/undervisningsmessig verdi
eller at de inneholder sjeldne mineraler/
geologiske »miljeer».
En verning rna kunne begrunnes (og det
godt) med disse faktorene slik at respekten
for vernede omrader opprettholdes.
Denne respekten reduseres betraktelig
dersom det vernes forekomster av tvilsom
vitenskapelig verdi , eller forekomster som
har kapasitet ogsa for arnater-samling . '



En annen grunn til a begrense antall verne
omrader mest mulig er at det er meget
vanskelig (umulig?) l\ handheve verne
bestemmelsene. Og en lov som ikke kan
handheves , den burde ikke vedtas.

Som sagt , jeg er av den oppfatning at
samarbeid rna til jo for jo heller, slik at
ikke interessekonfliktene blir sl\ alvorlige
at senere kontakt/samarbeid ikke blir
mulig.

VERNEPLAN FOR MINERALFOREKOMSTER I S0R-NORGE
A v Knut Eldjarn.

Ved Miljovemdepartementets midlertidige
fredning av 16 mineralforekomster i Ser
Norge , har NAGS blitt gjort oppmerksom
pl\ at det pllgl\r et arbeid med en verneplan
for Ser-Norske mineralforekomster.
Vi beklager at NAGS som organiserer mer
enn 3 000 norske amatergeologer ikke pl\
et tidligere tidspunkt er blitt trukket inn i
de prinsipielle dreftinger omkring dette
vernearbeid . Vi forstar at forslag til kon
krete vernetiltak vanskelig kan sendes ut
til alminnelig hering nar det gjelder spe
sielt utsatte og verneverdige forekomster,
men vi hadde ventet at Departementet
hadde dreftet de generelle retningslinjer
for vernearbeidet med de bererte parter
for konkrete vedtak ble truffet. Vi vil
sterkt beklage Departementets fremgangs
mate i denne sak.
Vedtaket av 30. september i l\r forplikter
i det minste Departementet til nl\ l\ legge
fram den konkrete verneplan for mineral
forekomster i Ser-Norge til apen disku
sjon .

Mineraler er ikke-fomybare ressurser som
nyttes til ulike formal , Enkelte mineraler
og bergarter har industrielle bruksomrader
eller nyttes til veibygging og andre sam
funnsnyttige formal. Men tilgjengeligheten
av mineraler, bergarter og visse landskaps
formasjoner har ogsa vitenskapelig og
undervisningsmessig verdi. Det er viktig l\
ta hensyn ikke bare til universitets
vitenskapelige seerinteresser , men ogsa til
undervisningen i det vanlige skoleverk og
folkeopplysningsarbeidet generelt. Dess
uten har flere tusen garnle og unge natur-

interesserte mennesker de siste arene tatt
opp geologi som hobby. H andre miljeer
sarnler mennesker av sl\ ulik alder og bak
grunn til positiv og leererik fritidsaktivitet.
Ogsa mange unge trekkes inn i disse mil
jeene og mange av de amatergeologiske
foreningene har godt samarbeid med sko
ler og undervisningsinstitusjoner. Det rna
ogsa tas hensyn til disse gruppers interesser
i erkjennelsen av det positive arbeid ama
tergeologene gjor bade for naturvern og
folkeopplysning.
Naturvern er ressursforvaltning i et sterre
perspektiv og ikke snevert fredningsarbeid .
Innsarnling, katalogisering og studier av
bergarts- og mineralprever er en viktig del
av vernearbeidet. Enkelte personer i Uni
versitets- og museums-milje synes l\ tro at
de alene skal forests dette arbeid. Men
disse institusjoner har hverken ressurser
eller praktiske muligheter til l\ oppdage,
registrere og bevare prover fra det store
antall interessante og til dels verneverdige
forekomster som hvert l\r edelegges ved
veibygging, boligbygging, tunnelarbeider
etc . Geologisk prevemateriale innsarnlet
av Universitetene kommer bare i liten grad
det vanlige skoleverk og folkeopplysningen
til gode . Det rna ikke glemmes at arnater
geologene de siste l\r har gjort et uvurder
lig arbeid med l\ registrere og verne mine
ralprever fra truede forekomster og ofte
stille dette materialet til radighet for sko
ler og undervisning.
NAGS vil hilse med glede en verneplan
for mineralforekomster og konkrete verne
tiltak hvis disse tar hensyn til dette utvid 
ede perspektiv i vernearbeidet.
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