
Sjelden dolomitt fra Overtjern
Av: Tor Wits¢

Sist so mme r fikk jeg hove til a se meg litt
om i Modumom radet . Dessverre var det litt
knapt med tid og derfor ble det bare til at
jeg var innom serpentinbruddet ved
Overtjern . Det ble ingen kosetur for reg net
heljet ned . Men jeg fikk da rasket med meg
litt ste in. l eg trodde at jeg hadde funnet
noen nydel ige stuffer med krysotil. Fibrene
sto pa tvers i spre kker pa opp til en
centimeters bredd e og mineralet hadd e en
fantastisk fin gla ns .
Ut pa hasten besekte jeg Sveinung
Bergste l pa TH . l~g ville fa undersekt
noen miner aler fra Amo tsdalen, bl.a. det
som senere viste seg a vzere digenitt (Ny tt
for Oppdal ). I denn e forbindelse fone ret

jeg Bergstol en krysot ilstuff fra Modum.
Bergstel bemerket at det var en uvanl ig
krysotil. Da jeg var innom Bergst ol i
s lutten av januar fikk jeg vi te at det var
do lomitt og at Bergstol aldri hadde sett slik
dolom itt fer. O. Je sang har undersekt
bergart ene i Modumornradet, me n etter de t
jeg kan se ved a lese det han har skreve t sa
har han ikke observer t denne formen av
do lomi tt. Det er antakelig en sje lde n
variant. l eg site rer fra Enclyclopedia of
Min erals: « ... rare ly fibro us or pisolitic.»
l eg har dessverre kommet i skade for a gi
bort noen stuffer med bes kjed om at det er
krysot il, og jeg hap er at disse leser dette.

Verneplan for Oslofjorden / Telemark-kysten
Direkt oratet for naturfor valtn ing (kontakt
person Ingrid Angell -Petersen , tlf. 73 58
06 12) har i sa mrad med Milje vemdeparte 
mentet pabegyn t et registeri ngsarbei d med
tank e pa a utarbeide en samlet verne plan
for hoyt prioriterte naturomrader ved Oslo
fjord enffelem arkkysten . Planornradet
om fatter strekninge n fra sve nskegrense n til
Kra gere (Agder) , herunder sjeomra der,
aile eyer og en ca 1-3 km bred sone lang s
fastland et, unntatt byornrader ,
Utfra de etablerte reservater my . ska l
"gjenvrerende vernebehov" vurderes . Ver 
nepl anen ska l Leks. prove a fa med viktige
lokaliteter for nasjonalt truete art er samt
ornrader med seerlig heyt biologi sk mang
fold . "Oslofj ordverneplanen" skal gi over
sikt over hvilk e omrader som ber vernes
etter naturvernloven, og hvilke obje kte r
kom mun ene srerlig rna ta hand om i area l
plan leggingen . Dersom du kje nner viktige,
ikke verne te ornrader som ber fagv urde res ,
kan du ta kont akt med fy lkes me nnenes

rniljevern avd elinger ved :
0stfo ld: Geir Hardeng (sekr. for verne pla
nen ) 69 24 7 122.
Oslo / Akers hus: Kari Hegvik 22 42 90 85
Buskerud: Malvin Bjorey 32 80 88 64
Ves tfo ld: Karl Hagelund 33 37 1197
Telemark: Sigmund Hansen tlf. 35 58 6 164
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