Nye vernede Iokaliteter i Norge
For a gjere listen over vernede geologiske forekomster i Norge komplett
bringer vi i dag en Iiste over lokaliteter i Hedmark sorn ble fredet 22.12.89.
Den tidligere oversikten sto i NAGS-Nytt nr, 2 '89 med rettel ser i nr, 4 '89.
Med oversikten i denne artikkelen skal vi na altsa ha en komplett oversikt
over hvilke forekom ster som er fredet i Norge og hvilke regler som gjelder
pa de forskjellige stedene. Rettelsene i nr. 4 '89 er for sa vidt riktige, bortsett
fra siste Iinje under Sogn og Fjordane. Den skal strykes. I nest siste Iinje skal
det vsere Gytleskotet som tidligere ble kalt Ytrehorn.
For orden s skyld har jeg valgt a sette opp denne oversikten i samme skjema
som tidligere.

Fylke

Kommune

Forekom st

Type

Fredet

Hedm ark

Os
To lga
Os og To lga
To lga
Tynset
Fo llda l, Oovre
og Oppdal
Folldal
Folldal
Folldal
Follda l
Folldal
Follda log
Ser-Fron
Alvdal
Alvdalog
Rendalen
Rendalen og
Stor- Elvdal
Rend alen
Enge rda l
Rend alen og
Stor-E lvda l
Arnot
Elverum
Elverum
Asne s
Grue

Tufsingdalseskeren
Telvangl ia
Bje reggen
Hodalen
Gamm eld alen

Nr, geo l.
Nr, geo l.
Nr, geo l.
LV, geol.
Nr, geo l.

22. 12.89
22. 12.89
22. 12.89
22. 12.89
22 . 12.89

Flam an
Einunndalsranden
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Ann et

fredningsforslag under arbeid, og prever A
holde seg orientert. Etter at fredningsforslaget er godkjent, skal jeg prove A holde
STEINs lesere underrettet. Skulle jeg imidlertid glemme noe , setter jeg stor pris pA A
bli gjort oppmerksom pAnye fredninger.
Skj etten 07 .10.91
Lars O. Kvam sdal

Som det fremkommer av over sikten, er
aile forekomstene fredet p.g.a. sin geologi.
Det dreier seg om kvartrergeologi ske forekom ster. Det er saledes ikke av intere sse
hvorvidt det er loy Asamle inn prover.
NAr det gjelder forklaring pol forkortel ser ,
viser jeg til NAGS-Nytt nr. 2 '89 .
Undertegnede er klar over at det er tlere

SteinllDineraler pit PC
En database for
stein/mineralsamlere kan bli
virke lighet. En
database
hvor
aile din e stuffer
og
mineraler
kan "Iagres" og finnes fram etter
behov. Mange sam lere har laget sitt
eget program, dette funge rer etter
sigende bra. Men tenk om aile kunne
ha det samme! Sa enkelt det da ville

jBri~a

vrere a utveksle infonnasjon .
STE IN har tatt kon sekvensen av dette.
I samarbeid med et datafinna prover vi
na a utvikle et program som inneholder
aile verdens minera ler, aile Norges
mineraler og selvsagt din ege n samling. Hva ber ellers vrere med? Det har
du kanskje tanker om. Vii du vrere med
pa dette utviklingspro sjektet, f.eks.
med rad og tips, ta kontakt med Hans
Vidar Ellingsen. Kapt. Oppegaards vei
3, 11M Oslo, tlf. 02-2966 18.
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Produksjon og salg av smykker og pyntegjenstander i ste in og
solv .
Gravering i stein og andre materialer.
Kurs i ste insl iping og in nfc rinq i geolog i.
Ste inturer i vakkert fjellterreng .
Alt innen maskiner og utstyr for ste insl iping .
Veikro med god hjemmelaget mat.
Rime lig overnatting i to rsteklasses hytter.
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