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Organisert tyveri av mineraler
Helgeland Arb. Blad - Alf Vesterbekkmo

-Hvem star bak omfattende utgravinger
i et ornrade med forekomster av krystal
ler, i Krutadal i Hattfjelldal? Det vurde
rer na Statens Skoger a la politiet
underseke ruermere.

Over et sterre parti er jordmasser avdekket
og sjakter gravd ned i to til tre meters dyb
de.
Skogforvalter Kjell Langlien sier til Hel
geland Arbeiderblad at de som har vert pA
ferde, har vert utstyrt med gode hjelpe
midler. Mye tyder ogsa pA at det kan vtere
brukt sprengstoff.
Utgravingene kan helIer ikke bare ha fore
gau over en dag. Det rnA dreie seg om
dagsverk og med flere personer i arbeid,
sier Langlien.

Salgsforrnal
Langlien tror bestemt at sterstedelen av
utgravingene er utfert av en "hovedstyr
ke", som har vert ute etter :A sikre seg
mineralene som salgsobjekt. Men i tillegg
mener han at mer tilfeldige besekende
ogsa har vzert pA ferde for Agjere sine pri
vate funn .
AlIerede i fjor ble det oppdaget at det fore
gikk utgravinger i ornradet, men det store
omfanget har forst blitt avdekket i Ar.
Omradet det gjelder ligger cirka to kilome
ter fra vegen i Krutadal. Det er lett til
gjengelig. PA det vis har "gruvegjengen"
ikke hatt problemer med Akomme ned til
vegen med sitt verdifulIe utbytte. Krystal
har nemlig stor verdi bade som salgs- og
samleobjekt, sier Langlien.
Han forteller at den "nyapnede gruva" lig
ger like ved et omrade der det etter krigen
foregikk prevedrift med uttak av krystal
ler, men drifta ble innstilt da den ikke viste
seg lenn som nok.
Seinere har slagghaugene etter drifta hatt
en del besek av folk som har vzert ute etter
Afinne krystallrester. Dette er det fra Sta-
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tens Skoger som grunneier ikke reagert pA,
men det som nA har skjedd med at et helt
nytt ornrade er gravd ut, kan man derimot
ikke akseptere, sier skogforvalter KjelI
Langlien.

Tur ister ta r mineraler
Aftenposten - Rune Indroy

Statens Skoger og politiet slar alarm
efter omfattende tyverier av sjeldne
mineraler fra deler av Hardangervidda.
Utenlandske turister omsetter minera
ler for hundretusener i sine hjemland.

Det er spesielt kvartskrystalIer, sterlig med
pavokste fargesprakende anataskrystaller,
som lokker turister til de vestlige delene
av Hardagervidda. Mineralene fra denne
delene av vidda er svrert verdifulle og
efterspurte over store deler av Europa. De
siste arene har spesielt tyske tidsskrifter
omtalt krystallene fra Hardangervidda.
Dette har rnedfert stor interesse.
Problemet med tyverier av mineraler vok
ser, og noe rnA gjeres for A stoppe denne
ulovlige virksomheten, sier skogforvalter
KjelI Inge Skjerveggen ved Statens Sko
gers kontor i Bergen. han papeker at Astje
Ie sjeldne mineraler kan sammenlignes
med A skyte fredede rovdyr. Det er sma
forekomster av mineraler, og de skal ligge
urert,
BAde Statens Skoger og politiet er bekym
ret for utviklingen. Mye tyder pA at tyveri
ene blir mer omfattende for hvert Ar.
Mange utenlandske turister neyer seg ikke
med Ata med seg en liten stein i lommen.
Det er ikke uvanlig at bagasjerommene pA
bilene fylIes opp med de verdifulle krys
talIene, efterat tyvene har brukt dynamitt
for AfA les sA mye som mulig .
Krystaller fra Hardangervidda har ved fle
re anledninger dukket opp pA salgsmesser i
europeiske land. Der selges mineralklum
per pA et par hundre gram for opptil 20
000 kroner.
Vi har anmeldt flere tyverier. I noen tilfel-



ler har politiet klart a spore opp tyvene.
Flere har ratt beter pa tlere tusen kroner,
forteller Skjerveggen.
Betene blir imidlertid sma i forhold til det
tyvene faktisk kan tjene pa salg. Norske
geologer som Aftenpo sten har vert i kon
takt rned, kjenner til at tlere tyske hobby
geologer har tjent tlere hundre tusen kro
ner pa a selge mineralene i hjemlandet.

Mineraltyveriene i Tyssedal sfjella
Arnatergeo logene feler seg
kriminalisert.
Hardanger Folkeblad - Svein Knutsen

Utspillet fra Statens Skoger om mineral
tyverier fra Tyssedalsfjella gir amatergeo
logene grunn til a fele seg krim inalisert av
myndighetene. Vi har gang pa gang etter
Iyst et samarbeid med mynd ighetene. Sta
tens Skoger har ignorert oss fullstendig.
leg kommer til a ta opp denne saken pa
neste mote i NAGS .
Dette sier oddin gen Norvall Nikolaisen ,
som er formann i NAGS.
Han er en av de rundt 30 medlemmene i
Odda geologiforening som na rister for
bauset pa hodet av det siste utspillet fra
Statens skoger.
I forbindel se med en befarin g som Statens
Skoger skal ha i omradet 2 1. august blir
d.et gitt uttrykk for en sterk grad av bekym 
nng for det som Statens Skoger kaller en
"rasering av yare naturverdi er".
Statens Skoger retter sterlig sekelyset mot
tyskere som, ifelge Statens Skoger, har
frambudt funn pa markedet til priser pa
sekssifrede belep,
Bade Norvall Nikolaisen og Arne Eriksen,
som er en meget anerkjent amatergeolog
fra Tyssedal, karakteriserer tallene fra Sta
tens Skoger som "rein fantasi".
I beste fall kan vi snakke om femsifrede
belep og da skal vi ga temmelig mange ar
tilbake i tid, sier de to.
De mener at frarngangsmaten som Statens
Skoger na har brukt ikke viI tjene saken,
snarere det motsatte.
Nar slike belep blir oppgitt , vii det virke
som en magnet pa folk som tror det er
penger a tjene, sier Eriksen.
Like ille er det at Statens Skoger na har
satt opp et svert skilt som viser at fore-
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komsten er fredet. Det er synlig pa lang
avstand og leder folk direkte til gruva, sier
Nikolaisen .
Han er forevrig av den mening at den
omtalte forekom sten, Matskorhte i Odda
kommune i Ullensva ng statsa lmening, ikke
er fredet.
leg har en stygg mistanke om at Statens
Skoger har "glemt" a effektivisere fred
ningen . I aile fall star omradet ikke pa
n?en .av de offentlig tilgjengelige fred
ningslister som blant annet blir trykket i
vart medlemsblad.
Denne fredningen skal ha skjedd i 1974.
~are lister er ajourfert helt fram til 1988,
sier Norva ll Eriksen til HF.
Han er heller ikke enig med Statens Sko
ger som kritiserer at det er utstedt to mut
ningsbrev i ornradet. (Mute kommer fra
tysk og betyr "tillatelse").
Dette er gitt til to personer fra Haugesund
som er medlem av NAGS, og som sokte
om mutnin gsbrev nettopp for a verne fore
komsten.
Er det helt forbudt a plukke med seg mine
raler i fjellet.?
For utlendinger gjelder forbudet abso lutt.
Og her er tyskerne spesielt tlink e til a for
syne seg. De gar etter detaljkart som er sa
neyaktige at vi ikke har maken. Hvor de
har fatt disse kartene fra, er en gate for oss .
De kan gaorett pa en forekomst som er sa
vanskelig a se, at de tleste gar rett forbi
uten a ra eye pa den.
Hva nordmenn angar, er det ingen forbud
mot a plukke det en matte finne i terrenget.
Det er ogsa lov til a lesne sma prover .
Dersom politiet skal settes inn for a ga
etter "Moseloven", mener vi at dette er feil
bruk av ressurser. Det er tlere av yare
medlemmer som er betelagt for funn som
de etter var mening har hatt full anledning
til a gjere , sier Nikolaisen.
Men han poengterer at han og NAGS selv
sagt ser det som en viktig oppgave a verne
om naturressursene.
~et kan bes.t skje om ~tatens Skoger/myn
dighetene VII sarnarbeide med oss og ikke
se pa oss som noen motstandere. Og dette
skal vi igjen ta opp pa vart arsme te, som
arrangeres i forbindelse med arets messe,
og som skal vtere i Moss, sier formannen i
NAGS , Norvall Nikolaisen fra Odda.



M¢ter norske mineralsamlere tdkeveggen? Hardangervidda '90. Foto : STEIN

Krystalltjuvar skat fakkast
BB. -Arne Hesjedal

Odda: Det freda omradet med seerleg verdi
fulle bergkrystallar i Tyssedalfjella er
sterkt prega av ulovleg uttak gjennom
mange ar. Ein stad er det hakka ut ein
"tunnel" p<1 ca. 20 meter, og det er jam vel
funne spor som tyder p<1 at dynamitt har
yore brukt , opplyser skogforvaltar Kjell
lnge Skjerveggn til Bergen s tidene.
Dette fortel at profesjonelle "gribbar" har
yore p<1 ferde og fjema krystallar med sikte
pa videre sal. Det er dei vi enskjer <1 stanse,
og eit opplegg for korlei s det kan gjera st i
praksis tek vi sikte p<1 <1 ha klart innan nes
te sommarsesong , seier Skjerveggen.
Samarbeid
Ei synfaring i det aktuelle omradet nyleg
samla deltakarar fr<1 Statens skoger som er
grunneigar, kraftselskapet Tyssefaldene,
Norske arnatergeologers forening , politi
etaten, Bergvesenet og Naturhistorisk
museum i Bergen.
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Skjerveggen understrekar at instansane er
innstilt p<1 eit god samarbeid for <1 hindre at
naturverdiar g<1r tapt. Det skal videreforast,
og konkrete tiltak for <1 betre tilsyn og kon
troll skal dreftast nrerare p<1 eit fellesmete
ut pa vinteren.
Det har yore hevda at eit fredningsskilt
Statens Skoger har sett opp ved Matskorhre
i praksis leier folk til den freda ferekom
sten? - Problemet er ikkje skiltet, men at
ferekomsten er godt kjent blant spesielt
intere sserte, mellom anna gjennom fyldige
omtale i utanlandske tidsskrift. Det viser
seg ogsa andre ,stader at profesjonistane
finn fram uansett, og forsyner seg med dei
mest verdfulle krystallane. Skiltet kom p<1
plass etter fredinga i 1974 for <1 gjere det
heilt klart at dei som tek med seg krystallar
gjer ei uloveleg handling.
Skjerveggen presiserer elles at det i denne
saka ikkje eksisterer noko motsetnads til
hove til norske amatergeologar.
- Tvert om set vi pris pa samarbeidet, og
vi trur ei forening med engasjerte og miljo-



"Grisebingen" ved Matskorhce, august '90. Foto: Arne Eriksen

medvitne medlemer kan bli viktige med
spelare i arbeidet for betre vern, seier
skogforvaltaren for Vestlandet.

Steintyveri
Lensmannskontoret i Odda fikk lerdag
melding om tyveri av stein/mineraler pa
Tyssedalsfjellet. Det var tips fra folk som
la i fjellet pa nordsiden av Ringedalen som
varslet politiet om at noen holdt pa og tok
ut mineraler fra fast fjell med tungt utstyr.
Det hele virket svert profesjonelt. Sondag
fikk folk fra lensmannskontoret helikopter
skyss inn, og kunne konstantere at det var
gravd 10s og hogd ut en god del kvarts
over et relativt stort omrade, Pa formidda
gen var det blitt observert folk der, og heli
kopteret kunne melde om at de hadde sett
noen som gjelnte seg da de kom for a hen
te lensmansbetjenten som var alene pa ste
del. Til tross for at det ble lett videre, ble
det ikke funnet noen. Men lens manns
kontoret vii forfelge denne saken videre i
hap om a fa fatt pa synderne.
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Steinrazzia
Hardan ger Folkeblad

Mannskap fra Odda Lensmannskontor,
sammen med folk fra AS Tyssefaldene,
var pa steinrazzia pa Tyssedal sfjellet i hel
ga. Og fikk napp. Ifelge en pressemelding
fra politiet ble det patruffet noen som
"gravde etter steiner". En del steiner og
graveredskaper er beslaglagt.
Etter hva HF erfarer, var det rykter pa for
hand om at det var planlagt a sprenge ut
mineral er som var bakgrunnen for helgen s
oppsynsrunde.

Sjeldne mineraler blir stjalet i
Tyssedalsfjella
Hardan ger Folkeblad - Svein Knutsen
Staten s skoger vii na iverksette tiltak for a
stoppe omfattende tyveri av sjeldne mine
ralforekomster i Tyssedalsfjella. Fredning
av en forekomst i Matskorhre i Ullensvang
statsallmening i 1974 har ikke hatt en til
siktet virkning.



I de senere arene har uttakene sprcdt seg til
stadig flere forekomster , og det har vrert en
del trafikk i omradet. At forekom stene er
grundig beskrevet og presentert ogsa i tys
ke tidsskrifter sier vel sitt. Vi er kjent med
at krystaller fra forekomstene er fremlagt
pa salgsmesser bade i Norge og i Tyskland
og at de belop som er nevnt i denne sam
menheng er 6-sifrede.
Dette skr iver Statens skoge r som har fattet
fredningsv edtaket, i et brev til blant andre
politimesteren i Hardanger , Bergvesenet
og Fje lloppsynet.
Statens skoge r e nsker na a iverksette ulike
tiltak for a fa bukt med tyveriene og skal i
den forbindelse foreta en befarin g i de
aktuelle omradene 2 1. august.
Statens skoger karakteriserer det som skjer
som en "rasering av yare naturverdier".
Flere forekomster av kvartskrystaller i
Tyssedalsfjell ene, en del med pavokste
anataskrys taller, har de siste 10-20 arene
vrert sterkt belastet m.h.t. fjeming.
Etter initiativ fra Mineralogisk-Geologisk
Museum, ble en nrermere definert fore 
kom st frede t ved vedtak av Direktoratet for
statens skoger 17. desember 1974. Denne
fredningen har ikke oppnadd sin hen sikt,
og forekomsten har stadig vart utsatt for

ste rre og mindre inngrep. I de tilfeller vi
har komm et ove r slike inngrep , er forhol 
det blitt anme ldt i henhold til straffelove ns
§§ 396 og 399. Noen av anme lde lsene har
resultert i betlegging og inndragning av
beslaglagt materiale, heter det i brevet.
Statens skoge r er lite tilfreds med at Berg
mesteren i 1989 og 1990 utstedte to mut
ningsbrev i omradet.
Et mutin gsbrev gir erververen rett til a
undersek e forekorn ster av mutbare minera
ler i et omrade, og rett fremfor andre til
utmal i ornradet og til a utnytte forekom
stene. - Den fredede forekomsten ved
Matskorhte ligger midt inne i det ene rnut
ningsomradet . Dette finne r vi meget kri
tikkverd ig. Bergmesteren burd e ha avklart
forholdet til grunneier fer mutningsbrev
ble utsendt, skriver Statens skoger.
I brevet gjer Statens skoger uttrykk for
usikkerhet for hvord an det Stat ens skoger
kaller, "en rase ring" av yare naturverdier ,
effe ktivt ska l angripes.
Arnatergeologer som plukk er noen fa krys
taller for egen samling anser vi ikke for a
vrere det store prob lemet, men profesjonel
Ie samlere som kun har ekonomiske inter
esser en sker vi helt klart a stoppe, heter det
bl.a . i bre vet.

STEINKJELLEREN =-
MINERALER, SLiPEUTSTYR, RASTEIN

SKIVER, INNFATNINGER, CABOCHONER.

,!,pent: 30 MedJerTl
08.30 _ 15. STOR 50 SIDERS KATALOG N.M.F.

Tilsendes for 15 kr. som fratrekkes bestilling.

C. ANDERSEN & CO.
A.B.C. Gaten 5, 4000 Stavanger - Tlf . (04) 520882
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DIREKTORATET FOR STATENS SKOGER
17.12.74
Til Horda-Rogaland skogforvaltning
4300 Sandnes
ULLENSV ANG STATSALMENING - MINERALFOREKOMSTER AV VITENSKA
PELIC VERDI OG SAMLERINTERESSE pA STATENS GRUNN - FORBUD
Vedlagt felger kopi av brev datert 26. november d.a. fra Mineralogisk-Geologisk
Museum.
Museet anmoder direktoratet om a etablere et spesifisert vern av mineralforemostene i et
omrade i Matskorhte ved Nibbehelen i Ullensvang statsalmening. jfr. vedlagte kart.
Del er spesielt en forekomst av kvartskrystaller med pavokste onatas-krystaller* i Mat
skorhre som er sterkt belastet m.h.t, fjeming.
Lesriving og fjerning av steinene er forbudt og forholdet kan rammes bade av straffe
lovens §396 og 399.
Noe seerskilt fredningsvedtak er saledes ikke nodvendig.
Det synes tilstrekkelig at en ved oppslag pa "astedet" bekjentgjer at virksomheten er ulov
lig.
Oppslag gis felgende ordlyd:
FORBUD
Fremgraving, lesriving og fjerning av stein og mineralforekomster pa statens grunn i Mat
skorhre, Ullensvang statsalrnenning er forbudt.
Overtredelser straffes etter straffelovens § 396 og § 399.
DIREKTORATET FOR STATENS SKOGER, den 17.12.1974
En ter be skogforvaltningen lage oppslag med ordlyd som angitt og plassere pa det aktu
elle sted.
Sa vidt vites, kjenner direkter Hysing ved A/S Tyssefallene til neyaktig hvor den mest
utsatte lokalitet befinner seg.
Det kan saledes om nedvendig vtere fomuftig a kontakte ham for pavisning av lokaliteten
og plassering av oppslaget.
En ter videre be skogforvaltningen ordne med ovenstaende sa snart vzerforhcldene matte
tillate det og imeteser Deres innberetning sa snart forholdet er bragt i orden.
Gjenpart av dette brev er sendt Mineral-Geologisk Museum, Miljeverndepartementet og
Bergmester R. Myhra til orientering.

DIREKTORATET FOR STATENS SKOGER
4.11.1985
Til Lensmannen i Ullensvang
5780 Kinsarvik
ULLENSV ANG STATSALMENING - MINERALFOREKOMSTENE I MATSKAR
HEI*
Ved brev av 26. november 1974 henvendte Mineralogisk-Geologisk Museum seg til oss
og anmodet oss om a etablere et spesifisert vern av en forekom st av bergkrystall med ana
tas ved Matskarhei pa Hardangervidda, innen Ullensvang statsalmenning som staten ved
dette direktorat er grunneier av, jfr. vedlagte kopi av nevnte brev og kartkopi som angir
stedet.
Da lesrivelse og fjerning av nevnte steiner er forbudt og forholdet kan rammes bade av
straffelovens §§ 396 og 399 fant vi det tilstrekkelig a bekjentgjore ved oppslag pa stedet
at virksomheten er ulovelig . Skilt ble satt opp i 1976 med felgende tekst:
FORBUD
Fremgraving, lesriving og fjerning av stein og mineralforekomster pa statens grunn i Mat
skorhre, Ullensvang statsalmenning er forbudt.
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Overtredelser straffes etter straffe love ns § 396 og § 399 .
DIR EKTORATET FOR ST ATENS SKOGER .
Vi har 0;1 blitt kjent med at det har forekommet betydelig uttak av materi ale fra forekom
sten, og de ruermere om stendi gheter omkring dett e uttaket frerngar av et notat datert 2.
oktober 1985 utarbeidet av konsulent Lars Erikstad i Milj evernd epartementet . Vi vedleg
ger kopi av dette notatet og anme lder med dette Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx. X, XXXX
Xxxxxxxxx og de andre delaktige for uttaket og viI etter at etterforskningen er avsluttet ta
stilling til om patale skal begj reres,
Aasm. 0rebeck-Nilssen
e. fm .

POLITIMESTEREN I HARDANGER
20 . november 1987
Til Statens Skoger
Vestlandets skogforvaltning
(Z)vsttunveien 19a
5050 Nestun
SAK AI 195/85 INNDRAGING AV BERGKRYSTALL FRA MATSKORHEI I ODDA
KOMMUNE
I ovennevnte sak er betlagt med kr 2000,- for overtredelse av strl . §
399 , I . ledd jfr. strl. § 257 for uttak av stein fra statens grunn i Mat skorheia. Det er videre
beslaglagt 3,3 kg bergkrystall. Dette materialet er inndratt. Slik en ser det rna dette mate 
rialet tilbakefere s rene offentl ige myndighet.
En ber om at Vestlandets skog forvaltning tar dette opp med Direktoratet for statens sko
ger som var melder i saken.
Finn T. Rud
kst.

NATURHISTORISK MUSEUM
Universitetet i Bergen
Til Lensmannen i Odda
v/Fresvik
57500DDA
Vedr0rende beslaglagte mineraler overf0rt til Naturhistorisk Museum
Naturhi stori sk Museum mottok hesten -87 tre kartonger med mineralprever fra Len sman
nen i Odda. Prevemarerialet besto utelukkende av kvartskry staller, sakalte bergkrystaller.
Krystallen e var renset omhyggelig, men de fleste hadde fan mindre slagskader, noe som
redu serer prevene s verdi . Like vel utgjer prevene betydelige verdier, anslagsvis ca .
15.000.-,kr. der som de hadd e blitt solgt. De utgjer derfor et verdifullt bidrag til museet s
samlinger.
Vi beklager at det har tan sa lang tid med tilbakemelding fra oss, vi viI i fremtiden reage
re raskere .
0 ystein J. Jan sen
Styrer

BERGVESENET
06.07.90
Til Odda lensmannskontor
5751 0 dda
OM SKJERPING OG MUTERS RETTIGHETER
Det vises til dagens telefonsamtale med hr. Fred svik
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Spersma lene kny tter seg til Bergverksloven, lov av 30. juni 1972 or . 70 og spesielt til §§
3,4og 17.
Disse kan kommenteres slik.
§3. Denne bestemmelsen beskriver unntakene for den frie skjerperetten. Nasjonalparker
og andre omrader der regelverket setter begrensning for berg verk sdrift kommer inn under
paragrafens siste ledd.
§4. En skje rpe r (Ieter) har rett til (pll annen manns og egen grunn) 11 foreta de arbeider
som er n0dvendig for 11 s0ke etter mutbare mineraler. DVS: han har rett ti l a lete etter
mut bare mineraler. Rett igheten stopper der. Skal han gll videre med 11 underseke funnet,
rna han skaffe seg mutingsrett.
§17. Denne bestemmelsen gir muteren rett til 11 foreta de unders0kelser som er n0dvendi
ge for 11 kunne bed0mme om en forekoms t er eller innen rimelig tid vii bli driv verdig.
Muteren har rett til 11 ta ut nedvendige prover for ruermere undersekelser og analyser. Den
klare hensikt skal vrere at prev etakingen er et ledd i undersek elsesarbeidet og kartl eg
gingsarbeidet av forekomsten .
Mutingsretten gir ingen rett til kommersiell utnyttelse av et funn uansett om det skulle
forega i liten rnalestokk.
§ 17 gir muteren rett til 11 gjennomfere en prevedrift som nevnt i Industrikonsesjon sloven
av 14. desember 1917. Ogsa prevedriften skal bare ha som form 11111 vtere en forelepig
undersek else for 11 bedemme foreko ms tens drivverdig het.
Av ove nstae nde frerngar det at Bergverk sloven ikke gir skjerper e ller muter noen rett til
kom mersiell utnyttelse av et funn av mutbart mineral.
Ole Nordsteien
bergmester

BERGVESENET
02.07.90
Ti l Xxxxx Xxxxxxxx
REKOMMAND ERT
MUTNINGSBREV I ODDA KOMM UNE
Vedlagt oversendes mutingsbrev for ornrade t
Nibbehelen I , NM-7 1/ 1990- VB i Odda kommune
Samt idig vii vi gjere Dem oppmerksom pll at muter har pl ikt til 11 underrette Bergmeste
ren pll forhand nar undersek elsesarbeidet ska l settes igang. Muteren har ogsa plikt til 11
sende inn rapp orter om undersekelsene. For disse bestemmelser se §§ 50 og 52 i Lov av
30 . juni 1972 or. 70 om bergverk. Unnla telse av nevnte pl ikter rammes av den samme
lovs straffebestemmelser i § 62 .
Arsavgift betales 1. gang for kalenderaret etter at mutingsbrev er utstedt. Den betales for 
skuddsv is og senes t innen 2. janua r
Ole Nordsteie n
bergmester

NAT URHISTORISK MUSEUM I BERGEN
Notat om mineralsamling pll Statsgrunn
Nar det gje lder samling av mineralprev er pa annen manns eie ndo m (der iblant statse id
grunn) sll er vi klar ove r at alt materiale er grunneie rs eiendom, og at samling ikke skal
skje uten at tillatelse er gi tt. Pli priva t eie ndom tror jeg ogsa at de fleste prover 11 fll tilla
telse fra eier ril a samle .
Nar det gje lder statseid grunn er de t oftest vanskelig og omstendelig 11 seke om tillatelse
for samling, og jeg tror nok at det er de fserreste som gjer del. Etter min me ning er det
ikke sll graverende om man samler ende l prover til egen samling. Det er dessuten vanlig 11
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ta endel materiale til byttemateriale med andre samlere.
Spersmalet i denne sammenheng gar pa hvor grensen gar mellomet rimelig uttak av prever og
"plyndring'' av forekomster, ofte med salg som formal, En klar grense er nadd nar en Leks. tar i
bruk dynamitt, mens Leks. bruk av hammer og meisel er vanlig utstyr for i det hele tatt a fa ut
prover.
Nar det gjelder a vurdere hva som er rimelig mengde a ta med seg fra forekomsten , sa er det en
vanskelig sak. En samler som har ryggsekken full etter a ha besekt en rekke forekomster i leper
av en uke pa Hardangervidda har kanskje ikke vert sa gradig pa hver lokalitel. En annen samler
har kanskje fylt sekken pa en lokalitet, og det rna vel sies a viere i meste lager.
Et annet poeng er at sma prover av sjeldne mineraler kan ha sterre verdi enn store prover av
mindre sjeldne mineraler (Leks. bergkrystall som er et relativt vanlig mineral).
Det skal heller ikke glemmes at amatersamlere finner en mengde interessante forekomster som
er av star verdi for museene. Mange av disse farekomstene ville ikke ha blitt oppdaget av
museets personale p.g.a. deres svert begrensete bemanning. Museene er derfar avhengige av a
ha godt forhold til samlere for a fa opplysninger om disse farekomstene, i noen tilfeller far vi
ogsa prover fra disse.
Nar det er sagt, sa rna det tilfeyes at de sterste og beste prevene oftest gar til private samlinger
eller til utlandet, noe vi er lite glade for.
Det som er skrevet ovenfor star for min egen regning, og jeg er klar over at en etter loven ikke
har lov til a samle noe som heist uten tillatelse. Imidlertid vii det ve re en uoverkommelig opp
gave a holde oppsyn med den stadig voksende skare av mineralsamlere. leg ville derfor rade
dere til a sla ned pa folk som "plyndrer" forekomster, disse har ofte rene salgsformal. Smasam
lere med mineraler som hobby ber man vere varsom med a "kriminalisere". Grensene kan
imidlertid vtere ukJare mellom de to gruppene, og selv for oss ved museet er det vanskelig a
skille "klinten fra hveten". I samlermilje rader det imidlertid ogsa en viss selvjustis og "rasam
lere" blir ofte frosset ut av rniljeet - heldigvis.
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* Produksjon og salg av smykker og pynteg jenstander i ste in og
selv.

* Gravering i stein og andre materia ler .
* Kurs i steinsl iping og innferinq i geolog i.
* Steinturer i vakkert fjellterreng .
* Alt innen maskiner og utstyr for steinsliping .
* Veikro med god hjemmelaget mat.
* Rime lig overnatt ing i te rsteklasses hytter.
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1. Hardangervidda, Europas sterste
heyfjellsplata, onsdag 21 .8.1991. Vid
da en riktig godvre rsdag.
2. Det finnes mineraler, riktig fine
mineraler pa Hardangervidda, som
denne fine gruppen. Heyde pa anatas
krystallen ca 40 mm. Samling Geir
Knutsen. (Foto tatt pa frihand i sollys).
3. Mye folk ved "Grisebingen", Mat
skorhze. Flere av deltakerne i befaring
en var ogsa inne i forekomsten og tok
den nrermere i eyen syn .
4. Konservator Jansen , Geologisk
Museum i Bergen og lensmannsbetjent
Fresvik ser ruermere pa "hullet" i Nib
benut.
5. Langeseter fra Hardanger politikam
mer og fjelloppsynsmann Je sendal sti
ger ombord etter endt befaring. Fore
komsten pa Nibbenut sees rett under
"heyre" rotorblad.
6. STEINs to utsendte ble ikke med
ned igjen. Vi fikk derfor oppleve den
praktfulle solnedgangen over Folge
fonna seinere pa kvelden. Noen sol
nedgang for mineralsamling tror vi
ikke denne befaringen innleder. Vi
syntes det var en apen holdning bade
fra lokale og sentrale offentlige myn 
digheter, - og fra politiet. Men det er et
apenbart behov for a fa orden pa ting-

ene . Skjerveggen fra Statens skoger
(Vestlandet skogforvaltning) lovet et
"seminar" utpa vinteren for nrermere
dreftinger, Sa far vi se da.
Foto for STEIN: Bjern Skar, ghw.
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NORSK STEINSENTER
Strandgaten, 4950 Ris0r. Tlf. 041 -50096 Fax: 041-52 022

Smykkefatninger ekte
09 uekte
Cabochoner og tromlet
stein i mange typer og
storrelser
Ferdige smykker
gaveartikler
Agatartikler
Klebersteinsartikler
Etc, etc .

ENGROS
VI SENDER

OVER HELE LANDET
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Steinsliperutstyr
Geologiverktoy

UV-Lamper
Foldeesker

Verktoy
Rastein

Boker
Tromlemaskiner

Etc, etc.
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