Minera' vern - et apropos tillederartikkelen i Lapis.
Rupert Hochleitn ers tese er interessant: Min eralsamling som
den ypperste f orm f or min eralvern!
Artikkelen, som er skreve t ut i fra mellom europ eiske f orhold,
reiser imidlertid ogsd en del nodvendige og pd trenge nde
sporsmdl angdende situasjonen her hjemme pa herget (bo kstav lig tal t). Noen av disse vii jeg her berore i det fo lge nde ,
enke lte av disse og andre kan were disk utert tidlige re, mens
atter andre prohlem stillinger kan skj e gjenstdr d fo rmulere.
Pd den ene side kan vi se pa myndigh etenes rolle innen min eral vern :
Konfererf eks. ove rsikten i NAGS -Nytt 2 '89 over nasjonalparker, landskapsv ern omrdder , naturreser vater I og II og
naturminner I og 1/: Konferer vide re det tilsiktede, men juridisk ikke holdbare vern av anatasforekomsten i Matskorhce (se
artikkel i NAGS-Nytt I '90). Er de lovgiv ende og forvaltende
myndigheter, som j eg med et noe ann et utgan gspunkt pdsto i
min artikkel i NAGS-Nytt 2 '90, her virkelig "pd ville veier" ?
Det er grunnlag f or a sporre: Er de offe ntlige organer, pd
statlig og fylkeskommunalt plan , i det hele kompetente til a
vurdere mineralvern ?
H va vii (ber) mineralvern i Norge bety ? A hygge hus over
"Grisebingen" og tilsvarende forekom ster ? Eller tvert i mot
til/ate (og kan skje regelrett oppmuntre til) innsamling fra spesielt interessanteforekomster? Hva med d fores ld ov erfo r
myndigheten e bruk av geologifore ningene og deres medlemmer aktivt i en f orm f or "mineralbergin g " i kontrollerte f or mer ?
Og hva med mineralvern sett iforh old til veg my ndighetenes
arbeid og ansvar? La oss gjore et tankeeksp erim ent: Ved valg
av endelig tras e f or byggin g av en ny vei, skal da en eventuell
kunnskap/antagelse om f orekomsten av et spesielt interessant
mineral pdvirke tra sve valget? I sd fall , skal veien da legges
utenomfor a "verne" mineralherlighetene ? Eller, skal kanskje
nettop den trase en velges, som kan bringe herligh etene opp
og fram i da gen , og inn i samlinger og/ell er museer, hvor forst
et endelig vern kan etableres ? - Har vegmyndighetene i det
hele tatt noe ansvar (eller burde de ha det) f or a ta vare pd
(eller serge for at andre tar vare pay mineralfunn som dukker
opp bokstavelig talt i deres veil
Pd den annen side md vi som mineralsamlere ogsd rette sokeIyset p d vdr ege n rolle:
Vi md f.eks . sporre: H va md til pd samlersidenfor at Ho ch4

leitn ers tese ska l were sann ? Hva er vdr holdning og vdrt ambisjonsnivd
som samlere til de unike og ikke reproduserbare "skatter" som vi slik "hester" av naturen ? Hastes de med tilstrekkelig fo rsiktighet og andektighet
(ell er er man kanskje fo rnoyd med en hel berget krystall av 10 opprinnelige )? Fraktes og oppbevares mineralene omsorgsfullt nok? Tilgodeses
andre, samlere eller institusjoner, med interessant materiale? Ellerfjernes
kan skje uansett mest mulig fra funnstedet , samtidig som hele funnet blir
liggende og stove ned hos finneren ? Eller de ler man gjerne likevel me d
andre, bare prisen er hey nok? - Ikke minst nettop den siden av saken, dvs .
kommersialiseringen av mineralsamlingen, kan det were nodvendig a sette
under ny og gjentatt debatt.
D ette leder igjen til sporsmdlet om vi har behov for et eget sett "M ineralsamlerens Etiske Regier" eller "lEreskodeks" om ma n vii. B urde ikke tiden
were inne til a fastsld at dette er en selvskrevet og prioritert oppgave for
NAGS ? Hvilke oppgave r av storre viktighet har NAGS ? - Temaet har tidligere wert reist i NAGS-Nytt, bl .a. ved GHW i nr. 4 '89, tilsynelatende uten
at det til denne tid har avstedkommet noen konkrete resultater.
Som tidligere nevnt, sporsmdlene er man ge, og svarmulighetene enda
flere. I denne omgang skal imidlertid jeg begrense min rolle til sporrerens.
Det ville rui were onskelig og naturlig med en debatt langs disse linjer her
i STEINs spaIter. I neste omgang kan dett e were et bidrag til a hamre ut en
egen NAGS -po licy vedr. mineralvern . Og dette kan igjen danne nytt grunnlag for en tiltrengt og forhdpen tlig frukthar dialog med fo rvaltende og lovgivende myndigheter. Vi bot her ha en masse og tilforel
Roald Ellignsen , Hau ge sund.

Steinsamling, vern, fredning, kriminalitet
Steinsamling som konfliktfylt fritidsaktivitet ? D e fleste av vare lesere, medlemmer av geologiforeninger. vil ikke oppleve det slik.
M en vi har vel aile merket noe etterhvert. Det er ikke sa enkelt lenger. I
NAGS-Nytt/STEIN har vi gjort noen forsok pa a reise debatt omkring det teo Vi har hare Iyktes i noen grad, og NAGS har ikke wert i stand til af¢lge opp dette feltet . Organisasjonen er ikke laget for a ta seg av slikt.
Dette nummeret av bladet er preget av dette saksfeltet . Vi ber om at aile
setter seg godt inn i dette og at det blir droftet i aile ledd i organisajonen.
Ndr ulike samfunnsinstitusjoner, enkeltpersoner og miljoorganisasjoner
spor oss om hva vi driver med, hvorfor og hvordan, sa har de krav pa
svar!
Gjestelederartikkelen er ved Rupert Hochleitner , redaktor i det tyske mineralmagasin et Lapis og Roald Ellingsen, leder i Haugaland geologiforening.
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Det hal' wert gje nnomfort en hef aring pa Hardan gervidda vest den 2 1.
au gust . En hervcerende redaktor og ette rhve rt kj entmann i omrade t val'
invitert med . Vi er glade fo r invitasj onen og mote selvsagt . In vita sjonen
val' ledsaget av en del dokumenter og hele 14 sider jra STEIN/NA GS-nytt.
Det syntes vi val' hyggelig. Noe av det andre synes vi det er riktig at vdre
lesere ogsti fd r kj enn skap til . Du finn er dem pd side 22 .

Magn e H eyb erget skrev Brachiopoder hva er det ? i nr. 2 '91. Ikk e Ole
Olsen .'10m sto oppfort som fo rfa tte r. Han er de t inge n i redaksjo nen .'10m
kj enn er. Vi beklage r ogsd at Gustav A kerbloms navn "[alt ut" av artikkelen
om radioaktive mineral. Han skrev den.
red .
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