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bade p~ eiendommer og pc1 naturen. Vi har
dessverre opplevd enkelte tilfeller de sistc
arene, hvor det har kommet til apen kon
flikt. Vi ensker ikke som seriese arnaterer
c1 komme i vanry pc1 en slik mate som det
tildels er blitt lagt frem i media.

En gang i tiden var det bare noen f~

amaterer som sam let mineraler. Disse f~

hadde rike mul igheter til ~ utfolde seg bade
fritt i landskapet og pc1 berernte, klassiske
forekomster. Det er vel ikke srerlig lengre
siden enn i 50 - 60-c1rene at denne idylliske
tilstanden var ct faktum , og noen av vare
mcst kjente amatersamlere kan fortelle om
dengang.

Idag er det rundt regnet 2 50D amaterer
registrert i et 40-talls klubber i vart land.
Det harvrert en rivende utvikling og ekende
interesse for geologi som hobby generelt,
og forsamlingav mineralerspesielt. ~ang~
amaterer samler gjeme alt de kan finne 1

lokalitetene, for c1 ha materiale til salg og
bytting. I tillegg kommer ogsa at det er
mange utlendinger som gjerne vil samle pc1
vare mest kjente lokaliteter. En del av dem
er nok ogsa ute etter sterre mengder mate
riale for salg og bytte.

Dette f0rer til hard belastning pa lokalite
ter rundt i landet. De fleste klassiske fore 
komster er mer eller mindre stevsuget, og
presset p~ enkelte forekomster og pc1 sterre
ornrader er merkbart.

Til tider har dette fert til konfliktsituasjo
ner med lovverket og med grunneiere, og
det har tidvis veert sc1 som sc1 med hensynet
til naturvernet. Noen har tattseg ulovlig inn
p~ forbudte ornrader, mange har veert med
pc1 ~ vandalisere landskapet i sin intense
jakt p~ kostbarheter, og vi har sett skader
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Her i landet har vi sett at flere og flere
forekomster enten blir fredet av det offent
lige eller de blir stengt av grunneie~e.

Begrunnelsene for fredning eller stengnmg
er ofte heller svake. Men resultatet blir at
det ikke gis adgang for amatersamlere i det
hele tatt, mens en kontrollert og forsiktig
samleraktivitet ville vrert enskverdig p~ de
lokaliteter som taler del.

De av oss som leser utenlandske tidsskrif
ter - som Leks det tyske "Lapis" - vii sveert
ofte stete p~ notater om forekomster som
blir stengt forsamlere . Det skjeroftest ettcr
at besekere har oppfert s~g utilberlig, for
arsaket edeleggelser, eller etter at det har
forekommet ulykker med personskader.

Amatersamlernes muligheter for c1 utevc
sin hobby blir stadig mer innskrenket og
begrenset. Vi m~ antagelig vente at denne
tendensen vii gjere seg gjeldende i enda
sterkere grad i fremtiden dersom ikke noe
blir gjort.

Sc1 er det at man sper seg: Hvordan skal
det bli i fremtiden? Hvilke muligheter viI
man som amatersamler ha til c1 utfolde seg
med sin hobby?

En ting er sikkert: Dersom vi vii iva reta
vare muligheter ogsa i fremtiden, mc1 vi ta
initiativ selv! Vi rna gjere noe for c1 pavirke
de forhold som virker i negativ retning, og
vi mc1 forsake c1 innlede samarbeidsforhold
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bade mot det offentlige og mot eiere av
forekomster, slik at vi kan veere med og
gjere vlir innflytelse gjeldende. Det betyr i
ferste omgang at vi mli gjere hva vi kan for
li rn orden i eget hus, og demest mli vi
arbeide for li fli orden pli forholdene mot
samfunnet omkring oss .

Her mli det spilles pli aile plan, fra den
enkeIte samler via foreningene, til felles
organene, i Norge NAGS og i SverigeSARF.

La oss sammenfatte noen punkter:

* Den enkeIte samler eller gruppe av
samlere mli forholde seg i henhold til gjel
dende lovverk og til et sett av etiske regler
som regulerer ens adferd. Det mli vises
ansvar og respekt for andres rettigheter og
for vlir felles natur.

* Foreningene har etter min mening
en vesentlig rolle lispille i denne sammen
hengen, og deres muligheter for positiv
innflytelse er mange. For eksempel mli
bade forberedelser til og gjennomferingen
av fellesturer skje innen korrekte rammer
og etter vedtatt kodeks. Men fremfor aIt ber
foreningene arbeide mere aktivt med de
lokaliteter som finnes innen deres ned-

slagsfeIt, enten det er et fylke eller et
annet geografisk ornrade som er deres
naturlige arbeidsfel1.Registrering av fore
komster og mineraler, avtalermed grunn
eier,stell og vernav forekomster, guiding
av andre besekende med mere, er ling
som man i foreningene kan gjere et betyd
ningsfullt arbeide med.

* NAGS -somalle foreningenes fel-
les organisasjon - vii ta mlil av seg til li
spille en sentral rolle i dette arbeidet,
Gjennom NAGS er det mulig li fli en felles
opptreden ovenfor myndighetene. Det er
ogsa en naturlig funksjon li utarbeide
amaterenes moralkodeks, og li bista for 
eningene med rlid og veiledning i deres
arbeide pli det lokale og regionale plan.

Styret i NAGS vii med dette oppfordre
til debatt om temaet. Vi er interesserte i li
fli synspunkter fra bade foreningene og
fra enkeltmedlemmer, slik at vi blir best
mulig i stand til li arbeide videre med
saken. Skriv til styret eller kom med
innlegg i "STEIN" . Etter hvert vii vi fli
bedre oversikt og vi vii fli grunnlag for
feUes fremstet overfor involverte parter.

Vi ser frem tilli here fra dere!!

r} • Kort leveringstid {!
• Konkurransedyktige priser

MINERALER, SLiPEUTSTYR, RASTEIN
SKIVER, INNFATNINGER, CABOCHONER.
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