
Vellykket seminar
Det har med arene blitt en god tradi
sjon at SG utpa hasten arrangerer et
geologisk seminar for sine medlem 
mer og andre interesserte - sa ogsa i
ar. Seminaret ble avholdt i dagene
19.-24. september pa Breidablikk
Vertshus, Tromev .

41 deltakere - fra Stavanger i vest
til Kragero i est - hadde funnet veien
dit og opplevde interessante dager i
deilig og klart hostvaert - na ja - kan
skje blaste det vel meget.

Tidligere seminarer har stort sett
behandlet emner innen mineralogi .
men denne gang var det kvartaerge
ologi som sto pa programmet. Fore
lesere var 1. amanuensis Tormod
Klemsdal fra Universitetet i Oslo og
avd.ing. kvartaergeolog Ivar Johan
Jahnsen fra Aust-Agder fylkeskart
kontor.

I sine fore lesninger ga de tilhe 
rerne en inspirerende innforing i ge
nerell natur / ressursgeograf i, land
former og naturmiljo pa Sorlandet
(Klemsdal) Forvaltning av naturmiljo -

ene, kartJegging av kvartaergeologi
ske verneverdige lokaliteter i Aust 
Agder, samt en inngaende beskri
velse av Raet i Tromev-ornradet
(Jahnsen),

Pa ekskursjonene lerdaq og son
dag ble forelesningenes mange ek
sempler behorig iIIustrert ved studier
i marken. Raets dannelse, oppbyg
ging og struktur ble nove forklart .
Likeens Trornevas utforming fra isti
den fram til idag.

Tromeva ia. et unikt stykke natur
vi aile ble glad i-matte man klare a
bevare denne naturperlen for korn
mende slekter.

For mineraljegere var ogsa innlagt
en snartur til Vagsnes gamle jerngru
ver pa Trornev.

Alt i alt : Et meget vellykket semi
nar. Henner til arranqer, vertskap og
fore lesere: et seminar som et semi
nar bar vaere !
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