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I den se ne re tid har det vert mye disku- d . I utmal kan skje rp ing ikk e finnes ste d
sjon om bergverksloven og hvilke rettig- ut en samtykke fra utrnalsha veren .
heter vi so m min eralsamlere har i denne e. I anne ns mutningsornrade kan skje r-
samme nhe ng . For a avklare noe av dette ping finne ste d dersom skje rpinge n ikk e
vii jeg i det e tte rfelge nde ta for me g er til hinder for mutere ns undersekelse-
lov en og se litt pa hv a den innebrerer av sarbeide r. I tilfell e tvist , avgjer be rgme-
begrensni nger og re tt ighe te r fo r oss. steren hvorvidt skjerping kan finne ste d .

Hvilke mineraler kan mutes?

I. Mutbare mineraler
a. Met all er med egenvekt 5 e lle r heyere
og maimer av slike metaller.
b. Met allen e tit an og arse n og maIm er av
disse.
c . Magnetkis og svove lkis.
Myrmalm og sje rnalm og alluvialt gull er
ikke mutbart.
Industridepartementet kan gi tillatelse
til undersok els e e tt e r og til utvinning av
alluv ia lt gull pa statsgru nn sa mt fastsette
de ruerm ere vilka r fo r slike tillatelser.

2. Bergverksfrih etens prinsipp
Enhve r har rett til pa de vilkar og med
de begrensninger so m frarngar i berg
ve rks love n lov a seke ett er, mute og fa
utrn al pa fo re ko ms ter av mutbare mine
raler pa egen eller andres grunn. Uten
landske sta tsborgere kan ba re utfere
denne re tt dersom det sekes konsesjon
for dette . Det samme gjelder for ak sje 
selskaper og andre se lskaper.

3. I loven er det nevnt en rekke steder som
er f redet for skje rping.
A v de so m kan anse es viktigst for ·oss
ama tere r kan nevnes:
a. Omrade for offe ntlig veg, jernban e ,
flyp lass , kanal , vann eller kloakkled
ning.
b . Omrader som ligger nrermere bygning
enn 100 m med unntak av ut eleer og
skur.
c. I brudd e ller gru ve pa ikk e mutbart
min eral sam er i dr ift eller har vzert i drift
i lepet av de siste 10 ar.

4. Skjerpearbeider, plikt til varsomhet
Skj erperen har rett til a foret a de arbe i
der so m er nod vendig for a seke etter
mutbare mineraler , men skal ga frem
med varsomhet slik at skade ne ikke blir
sterre enn stre ngt tatt nedvendig og slik
at naturen ikk e bli r un edig skje mme t.
Uten samtykke fra gru nneier kan det
ikk e for et as inngrep som kan rnedfere

. ska de av vesentlig bet ydning.

5. Erstatningsansva r
F0 r skjerpe re n fore tar arbe ider so m kan
fore til ska de pa gru nne ier elle r bru kers
grunnbygninger og andre innretninger
eller an legg plikt er han sa vidt mulig a
underrette eieren og brukeren om hvilke
arbeider han vii fore ta. Skje rp ercn vii
kunne komme i et ers ta tningsforho ld til
grunneie r eller bru ker og di sse kan kr eve
at det stilles sikkerhe t for den ska dc so m
kan opps ta .
6. Skjerperen ska l holde skjerpet for 
svarlig inngjerdet slik at det ikk c kan
medfore fare for mennesker elle r hu s
dyr.
Vidcre tar loven for seg mutningsre tt og
rett til utmal , De so m mener a ha behov
for og kjenne mer ti l dette be r ga til
an sk affelse av «Lov om bergverk - av 30.
juni 1972 med end ringe r sist 3 . mai 1985 .

Hva med ikke mutbare mineraler:
Her rna vi se pa andre lover enn berg
verksloven og jeg vii komme tilbake til
dette i neste nummer av NAGS-nytt .
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