
Fylkesgeologer - hvem er de og
kan de samarbeide med
alDat~rgeologene?

Av Ole Sivert Hembre, Nord-Trondelag fy lkeskommune
og Rolv Dahl, Norges geologiske undersekelse

Flere av STEINs lesere kjenner kan skje til at det finnes f ylkesgeologer, uten at de har hatt
noe scerlig med dem a siere- Men hvem er de og hva gj(Jrde? Er de det «geologiske over

hode» i fylket? Er de «skrivebordsgeologer», eller flyr de rundt og kartlegger hele fylket helt
alene? Og, ikke minst, kan amatergeologene og fylkesgeologene samarbeide pa noen mate?
Dette ble tatt opp pa et seminar i forkant av NAGS' arsmfite i Trondheim dell //.-12. mars i

ar. Vi vil i dette innlegget forseke a gjere rede for hva fylkesgeologene arbeider med og
komme med forslag til omriider fylkesgeologer og amatergeologer ber kunne samarbeide

tettere.

Om fylkesgeologer
F0r vi kommer inn pa hva fy lkesgeologene

gjer, kan det vtere greit a se pa hva som er
oppgavene og myndi ghetsomrade til fy lkes
geo loge nes arbei dsg iver, nemlig fylkeskommu
nene:

Fy lkes ko mm unen har store oppgaver innen
for helsevern og undervi sning, samferdse l og
ku ltur virk somhet. Blant annet driver de de
fleste av yare sykehus, og de videregaende
skolene. Disse oppgavene krever mesteparten
av ressursene fylkeskommunen dis ponerer. I
tillegg har fylkesko mmunen oppgaver innen :
• Nreringsutvikling,

- Mal og retnings linjer for nrerin gspolitikken
i fylket
- For valtning av meri ngsekcnomiske virke
midler

• Planlegging,
- Ansvar for fylkesplanlegging som betyr at
statens, fylke skommunens og kommunenes
planer og virk som het i fylke t skal samordnes
- Utarbeiding av sektorplaner innenfo r ulike
regionale tem a
- Veiledning og samo rdning av arbeid et med
kommuneplanen e
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Det er spes ielt innenfor nseringsutvikling og
planlegging at kjenn skap til de geo logiske
forh old spiller en rolle: Det er behov for a
vurdere om det kan skapes nye arbei dsplasser,
med basis i uttak og bruk av mineralske ras tof
fer, og for a vurdere delle er det ned vendi g a
kjenn e naturgrunnlaget.

Kommu nene ber ha en oversikt over fore 
kom ster som kan utnyttes til ulike formal, slik
at det kan tas hensyn til dette nar det planlegges
utbygginger, miljetiltak og anne n bruk av
arealene i kommunen og fy lket. Det kan ogsa
spares penger pa a ta geo logiske ressurser i
bruk, for eksempel grunnva nn til vannforsy
nin g.

Ogsa innen samfe rdse l kan vurderi ng av
ulike veitraseer 0.1 ., ha geologiske aspekter
som ber vurderes.

For a veilede og jobbe med slike saker , har
noen fy lker sett behovet for a ansette geo log .
Fylkeskommunene er imidlertid ikke palagt a
ha slike stillinge r i sin adminis trasjon.

Spe rsmalet om fylkesgeologe r ble ferste
gang tatt opp av Norges Geo logiske Underse
kelse (NGU) i 1975. I dag er det ansa tt fylkes -



geolo ger i 6 fylker: Trams (1984), Nordland
(1982 ), Nord-Trendelag (1981 ), Ser-Trondelag
(1985 ), More og Romsdal (1983), Sogn og
Fjordane (1976). I tillegg har det tidligere vrert
fylkesgeolog i Finnmark (1982-1992). Tallene i
parentes viser nar stillingene ble opprettet.

I tillegg finner vi geologer med andre
yrkes titler i 3 fylker: Hordaland (1993 ), Tele
mark (1992) og Akershus.

Fylkesgeologens arbeidsoppgaver varierer
betydelig fra fylke til fylke . Vi vii likevel
forseke a gi en oversikt over de samlede
oppgavene fylkesgeologene steller med:

• De arbeider for a styrke og utvik le nzerings
virksomheten innen bergindustri gjennom
tiltaksarbeid og veiledning innen
virkemiddelapparatet.

• De se ker a fremme geologisk kart legging og
pra spektering innen fylket , regionalt og i
forbindel se med konkrete prosjekter/pro
grammer

• De holder nser kontakt med relevante fors
knin gsinstitusjoner, praspekteringsselskaper,
regio nale samarbeidsorganer og utvalg,
forvaltnin gsorganer og andre sam kan bidra
til nseringsutvikl ing og god forvaltnin g innen
geo logisektoren

• De gir geofaglige rad til kommunene ved
utbyggingsprasjekter, reguleringsplaner og
diverse problem still inger av geofaglig art,
samt for fylkeskommunen i fylke splan
arbeidet

• De er saksbehandlere innen fylkesadministra
sjonen for spe rsmal sam angar forvaltning ,
vern, bruk og forbruk av geologiske ressur
ser

I enkelte fylker vii vurdering av skredfare
vsere det viktigste, mens andre er opptatt av a
tilrettelegge for nye arbeidsplasser, noen
vektlegger spersmal sam angar grunnvanns
forekomster i grusavs etninger 0.1.

Fylkesgeologene har nylig etablert et
fylkesgeologkollegium, der felle s saker av
prinsipiell karakter blir dreftet, sam for eksem
pel innspill til den nye mineralloven sa m er
under utarbeidelse.

For de sa m ikke arbeider med offentl ig
forvaltn ing til daglig, er det lett a blande
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sammen Fylkeskommunen og Fylkesmannen,
sam er den everste representant for den statlige
administrasjon i fylket.

Fylkesmann sembetet er inndelt i en rekke
underavdelin ger. Her er spesielt fylkesmannens
miljevernavdellng av betydning for fylkes
geologenes virksomhet. Miljeverna vdelingene
har b1.a. ansvaret for:

• Vann, avlep , avfallsbehandling og
forurensningssper smal

• Forvaltning av Naturvern loven
• At det ved naturinngrep blir tatt hensyn til

naturv ern , friluftsliv, ulike naturressurser og
forurensningsvern

• Veiledning av kommunene i deres miljovern
arbeid

Has noen fylkesmenn er det ansatt geologer i
miljevernavdelingene, men disse er i star grad
satt til a gjore andre oppgaver enn de primrert
geologiske.

Forholdet til
annat~rgeologene

Det er ikke sa ofte fylkesgeologene kommer
bart i saker sam angar miner alsamlere. Men
siden de sitter spredt rundt i landet sa dukker
det opp saker fra tid til annen . Det foregar
samarbeid i mellom fylkesgeologer og amater
geolo ger i flere saker, blant annet i Tram s og
Sogn og Fjord ane . Det ber ogsa vrere flere
saker sam en kan samarbeide am :

Innsamling av mineraler
Etter hva vi vet, finnes det i vart land i dag

ca. 1500 seriese steinsamlere. De fleste av disse
er tilsluttet lokale geologiforeninger og innsarn
linger skjer start sett i regi av disse. Forenin 
gene oppseker spesielle mineralrike forekom
ster i sitt distrikt , og grunneierne eller drift s
selskapene blir kontaktet pa forhand , Pukkverk
og veianlegg er popul rere seke steder,

Den vanlige amatergeologen er bare et
vanlig friluft smenne ske sam dyrker sin spesi
elle hobb y, og gjer normalt ingen skade,
snarere tvert i mot. Den store ekningen i antall
kjente mineraltyper og mineralforekom ster de
siste 20 arene , skyIdes i star grad amater-



geologene. De har bidratt sterkt til okt norsk
mineralkunnskap . Mye av det beste materialet
de finner blir etter hvert gitt eller solgt til
norske museer, hvor de oppbe vares som
geologiske naturd okumenter for ettertiden. Nar
det gjelder a skape nye arbeid splasser i berg
industri, vet vi ogsa at funn gjort av amatergeo
loger har hatt meget stor betydnin g.

For enkelte gar «hobbyen» gar over til a bli
levebred . Det er i utgangspunktet positivt at det
skapes lonnsomme arbeid spla sser med grunnlag
i foredlin g av lokalt rastoff, Men man rna vsere
klar over at kommersielt salg av mineraler og
samling for lager krever at man forholder seg
til et noe mer omfattende lovverk enn man
trenger som en en vanlig amatergeolog. Fra tid
til annen kan konflikter opps ta pa grunn av
dette . Den ekende stremmen av utenlandske
mineralsamlere som trekkes til yare omrader
gjer ikke disse konfliktene mindre.

Slike saker behandles i dag i mange andre
offentlige organer enn fylkesk ommunene.
lmidlertid har fylkeskommunene en koordine
rende rolle for den offentlige virksomhet i hvert
fylke. Fylkesgeologene onsker a bidra til et
samarbeid og en fornuftig dialog me110m
forvaltnin gen og den organ iserte arnate rgeolog
virksomheten, for a skape ordnede forhold som
bade amate rgeologene og samfunnet for ev rig
kan leve med. Derfor ber kanskje fylkes
geolo gene komme noe mer «pa banen » enn
tilfellet har vart i slike saker.

Fylk essteiner/kommunesteiner
Norsk Geologirad har som kjent utpekt

fylkessteiner for aile lande ts fylker, hvor
fylkeskommunene og fylkesgeologene har vrert
delaktige i utvelge lsen av steiner i det enke lte
fylke. Det er ogsa pa tale a innfere kommunes
teiner enkelte steder.

Men hvordan skal dette markeres og utnyt
tes? Etter at utvelgelsen ble gjort , har fylkes
kommunene i sterre eller mindre grad lagt
planer for dette . Men her er det rom for forslag
og initiativ fra arnatergeologene til mater a
utnytte dette pa.

Organisert mineralleting
Amatergeologe ne tor vrere kjent med

Mineraljakten i Nord-Norge, som har pagatt en
tid. Her har fylkeskommunene ved fylkes-
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geologene vert sentrale i arbeidet med a
etablere ordningen og forsake a gjere nytte av
resultatene som har kommet fram . Forhapent
ligvis viI dette samarbeidet mellom amatergeo
loger og fylkesgeologer utvikle seg videre.

Gruver som kulturminner
Gamel gruver og skjerp er ofte a betrakte

som kulturminner. Flere steder i landet har
amat ergeologer tatt initiativ til istand settin g av
slike anlegg . Kanskje ber det offentlige i ste rre
grad vsere med pa a legge forholdene til rette
for slik bruk av kulturminnene.

Geologiens plass i samfunnet
Bade amatergeologer og fylkesgeologer

opplever vel fra tid til annen at samfunnet rundt
oss ikke skjenner at det vi holder pa med er
viktig, og at mineralske ressurser spiller en
vikti g rolle i var hverdag. Begge grupper har
intere sse av at interessen og bevisstheten om
dette eker i samfunnet rundt oss.

0nsker du a vite mer om hva fylkesgeologen
i ditt fylke gjer, og diskute re hvordan dere kan
samarbeide, kan dere ta kontakt med fylkes
kommunen. Det kan ogsa tas kontakt med
lederen i fylkesgeologkollegiet, Ole Sivert
Hembre i Nord-Trendelag fylkeskommune, for
ntermere informa sjon .

Adresseliste 
Fylkesgeologer:
Fylkesgeolog Einar Anda
More og Romsdal fylkeskommune
Fylkeshuset
6400 MOLDE

Fylkesgeolog Ola Torsteinsen
Nordland fylkeskommune,
Utbyggingsavdelingen
Fylkeshuset
8000 BOD0



Fylkesgeolog Ole Sivert Hembre
Nord-Trendelag fylkeskommune,
Fylkeshuset
postboks 2518
7700 STEINKJER

Fy lkesgeolog Bjern Fa lck Ru ssenes
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Regional
staben
Fylkeshuset
5840 HERM ANSVERK

Fylkesgeolog Gleny Fos lie
Ser-Trendelag fylkeskommune,DivisjonNSK
Fylkeshuset
7002 TRO NDHEIM

Fylkesgeolog Gunnar Aker Johannessen
Trams fylkeskommune,
Fylkeshuset
Strandveien 13
9005 TROMS0

Andre geo loger:
Knut 0 rn Bryn
Akershus fylkeskommune
Miljefaglig avdeling
0185 OSLO

Foreningsliv

Prosjektleder Kari Sand
Hordaland fylkeskommune
Utviklingsavdelingen
Lars Hilles gt. 22
5020 BERGEN

Milj evernkonsulent Lars Haukvik
Telemark fylkeskommune,
Planseksjonen
Fylkeshuset
3706 SKIEN

Ole Fritiof Frigstad
Vest-Agder fyIkeskommune /
Se tesdal Mineralpark og steinmuseum
467 0 HORNNES

Geolog Lisbeth Godin Jonasson
ALMI Foretagspartner Jamtland AB
Box 656
83127 Ostersund
Sverige

Nytt fra foreningene
Pa de felgende sidene har vi sakset fra tilsendte brev, interne foren ingsblad og drs

meldinger.
Det er litt tiljeldig hva vi tar med. Og vi piipeker at for STEINredaksjon en er det i

denne sammenheng ikke noe som er bra eller ddrlig.
Var hensikt er a gi et tverrsnitt av hva medlemsforeningene har gdende av aktiviteter.

Dette var et enske fra flere av dem som hadde ordet pa siste landsmete.
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