NGR - Norsk Geologirad
I brev av 28. mai fikk NAGS en hyggelig henvendelse fra Norsk Geologirad, hvol' vi ble anmodet om a stille en representant for amatprgeologene i radet. I styrempte den 7. juni vedtok styret a stille seg positive
til denne henvendelse, og formannen ble oppnevnt som repl'esentant.
Vi mener at amatprgeologene I'Undt omkring i landet sitter inne med
en mengde infonnasjon som kan komme samfunnet ellers til gode pa
mange mater. Gjennom Norsk Geologirad kan det bli mulig a komme
i inngrep med de tunge fagmiljpene og med offentlige instanser, og
derigjennom kan vi kanskje komme frem til et mere utbygget samarbeid til beste for aile parter. Vi gjengir med tillatelse fplgende artikkel
som presenterer Norsk Geologirad Iitt mere utfprlig.
En korl presentasjon 3\'
Norsk Geologirad
Reidar G. Tr¢nnes. sckretrer i NGR, orges Geologiske Unders~kelse.
Norsk GeologirAd som ble oppreltel i 1976
er el nasjonalt dd for sp0rsm~\1 som angAr
1l000sk geovitenskapelig virksomhet. NGR
hal' representasjoll ffa v:\re lllliversitetcr og
b~gskoler. fra offentlige inslilusjoner (Norges geologiske unders~kelse. Oljedirektoralel. Norsk Polarinstilult og fylkesgeologene), ffa ulike forskningsinstitusjoner,
konsulentfinna og industriselskaper (opp*
nevnt av Norsk Geologisk Forening, Norsk
Petrolculllsforcnillg og Norsk Bergmekanikkgruppe) og fra geologiske foreninger
og rAd (Norges ForskningsrAd. Norsk geologikomite inHefor International Union of
Geosciences, Det Norske Vitcnskaps-Akademi, Norsk Geologisk Forening og orske Amat0rgeologers Sammenslutning).
Oet nye slyrel SOlO ble valgt pA Arsm~tel
30. Illars i Ar beslflr av president Knut Am
(administrerende direkl¢r i Phillips Pelro~
leulll Co. Norway), visepresident Ivar
Ramberg (forskningsdirekt~r ,. Norsk
Hydro) og slyremediemlllene Einar Broch
(professor ved orges Tekniske H~gsko
Ie), Ole Siven Hembre (fylkesgeolog i
Nord-Tr~ndelag) og Mai Brill M~rk (forsker ved IKU-Petroleumsforskning). Norges geologiske lInders¢kelse bidrar med et

permanent sekrelariat og er vertskap for
del Arlige rAdsl1l~lel.
De viktigste mAlene for NGR er:
- koordinering og samarbeid mellom inslilusjoner. selskaper og organisasjoner med
geofaglig milj~
- informasjonsvirksomhet b<"tde til ad og
internt i det geologiske fagmilj~el
- dl.dgiving for myndigheter og organisasjoner i geofaglige sp¢rsm<"tl, bl.a. i undervisnings- og forskningspoliliske sp¢rsmAI
vedr~rende geofaglig rekrullering
- lItarbeidelse av reillingslinjer for fomuflig bruk av nalurgrunnlagel
- lallgtidplailleggillg, prioritering av forsknillgsoppgaver og arbeidsdelillg mel 10m
illstitusjollene
To pennallellie komi leer er ullderlagt
NGR: Skolekomileen og Norsk Stratigrafisk Komile (NSK) med en underkomite
for Svalbard. Skolekomiteen vurderer kvalitelen av og gir rAd om lrereruldannelse,
undervisllingsplaner, lrereb¢ker og undervisningsmateriell. En annen viklig oppgave er A legge forholdelle Ii I rette for etterog videreuldanning av lrerere gjennolll kurser arranger! av inslilusjoner og enkeltpersaner med sl0tte fra Slalens Lrererkllrs.
SK bar fuJimakt til A utarbeide regler for
norske stratigrafiske betegnelser, godkjenne geologiske enheler og opprelte og vedlikeholde et arkiv over disse enhetene. Et
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regelverk ble publisen i 1986, og el EDBarkiv er under oppbygging.
Norsk Geologidd er spesielt bekymret
over den svake stillingcll de geologiske og
geofysiske emncne hal' i den norske skolen. I fagplanene illngAr disse CJl1llcne som
s3mfunnsfag (del av geografi-undervis-

ningen), og ikke som naturfag. Lrererutdannelsen i de geofysiske fagene er ogsA
syrerl mangelfull. Det er vanskelig A foralleire dennc situasjonen i 10pct av kOrl lid,

men del er mcget viktig at geografilrererne
blir tilbudt gode etterutdanningskurs i geologi og geofysikk, Oppslutningen om geologikurs. arrangerl av universitetcnc og de
vitcnskapelige lTIuseene mcd SljijUC fra Statens lrererkurs, hal' vrerl meget star. GjennOI11 kontakter mcd Statens lrererkurs og

universitetene vii Norsk GeologirAd's skoIckomite arbeide for al delle kurstilbudet
blir opprenltoldt og Ulvidel. NGR oppfordrer ogs~ geologer Iii ~ publisere lrerebokmaleriell og populrervitcnskapelige 3nikler, og til fi fonnidlc sine forskningsresultaler pA en leltfaltelig mAte til aviser, tidsskrifter, kringkasling og foreninger.
En midlenidig komite har nylig ularbeidet
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rctningslinjer for valg av fylkcssteincr.
Disse retningslinjene er n<'\ sendt lit til fylkene sam skal foreslA sine fylkcssleincr i
I¢pel av 1993, p~ ~rsm¢lel i NGR i Trondheim i mars 1994 vii rfldet rorela den endelige godkjenningen av de nyvalgle fylkessteinene.
orsk Geologir~d har n~ et ~rlig budsjell
p~ omkring kr 90 000, og de enkelte institusjonene belaler reiseuigiftene Iii sine
representanler ved deltagclse pfl flrsll1~te
nc. Inntektene cr hovedsakelig i form av
st0Uemedlelllsskap legnet av bedrifter og
instilUsjoner, (kr SOOO/~r, ca 20 st¢nemedlellllller). Den st~rste utgiftsposlen i fir er
I¢nnsutgifter i forbindelse med innlegging
av data i den nye stratigrafiske dalabasen.
Andre utgifter er reisevirksomheten i forbindelse med komitevirksomhet og skriving, redigering og Irykking av en ny utgave av Oversikt over Norske Geologer
(avslunet) og Norsk Geologisk Ordbok
(under utarbeidelse av E,M,O, Sigmond og
I. Bryhni), EvenlUelie sp¢rsm~1 om virksomhcten til Norsk GeologirAd kan relles
til rfldets sekretrer.
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Produksjon og salg av smykker og pynlegjenslander i slein og s0lv.
Gravering i slein og andre malerialer.
Kurs i sleinsliping og innf0ring i geologi.
Sleinlurer i vakkerl fjelilerreng.
All innen maskiner og ulslyr for sleinsliping.
Veikro med god hjemmelagel mal.
Rimelig overnalling i f0rsleklasses hyller.
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