
Landsrnotet i NAGS 1995
Land smet et ble arra ngert i Viking Hotell i

Trondheim den II og 12 mars.

"Fagdagen"
Den fers te dagen ble arra nge rt av Trondelag

Amate rgeo logis ke foren ing (TAGS) som
samtidig feiret sitt 20 ars jubileum. 61 stykker
hadde met t opp pa lerdagen .

Forst pa programm et var et kaseri ved
geolog Gunnar Ju ve som fort alte om mineral er
i Trendelag. Han startet med gje nnornga den
geo logis ke utviklingen i Skand inavia og
Europa med dannelsen av det Fennoskandiske
skj old, og deretter de kaledonske og hercynske
fjellkjedefoldninger. Sa gikk han kort gjennom
de malmmineraliseringene som funne s i Europa
og det tid ligere Sovjetunionen, for sa i begynne
med de norske.

Han startet med Feragenfeltet i Trendelag
som ble drevet pa kobber, pyritt og krom , samt
litt gull. Deretter viste han Iysbilder fra 50 ars
j ubilee t for frigjeringe n av Finnmark, for sa a
ga over til gre nse n til Russland hvor man har
verden dypeste borehull ; 12 km ! Vi fikk ogsa se
bild er fra dagbrudde ne i Nikke l og eksempler
pa den kraftige forure nsningen i ornradet.

Turen gikk sa til Stekkenjokk som ligger i
Sverige, rett ved gre nsa mot Trendelag. Her
viste bild er av en jernhatt, en omvandlingssone
med gedigent kobber og kobberh oldi ge sekun
drermineraler. Etter dette ble det vist bild er fra
Olavsgru va i Rer os, Killin gdal gruve som ble
nedl agt 1987 og Morkvasshei molybdengru ve.
Han avsluttet med bild er fra Norges ene ste
tinnforekomst; T0rdal.

Neste post pa programmet var et foredrag
ved advokat Bard Dagestad hos NGU. Han gikk
gje nnom den navrerende bergverk sloven og
fors lage ne til den nye. Forst presentert e han de
tre grunnprinsippene for den navrerend e loven :

- Aile mutbare mineraler eies av staten
- Aile kan mute forekomster.
- Bergfrihet.
Han presiserte at aile ikke mutbare mineraler

(ege nvekt < 5 gr/cm) eies av grunneier og uttak
er straffbart uten hans tillatelse. Prover av
mutbare mineraler kan tas ut uten grunneiers
tillatelse. Dette gjel der ogsa folgemineraler nar

dette er for a underseke forekomsten ntermere,
Han innrernmet at bevisbyrden er vanskelig nar
det gjelder om pre ven er tatt for undersokelse
eller samling. Allem annsretten gjelder ogsa for
samlere, man kan ta en stuff til egen samling
som ligger i le smasse uten grunneiers tillatelse.
Han opplyste ogsa at man har gitt konsesjon pa
drift av mineraler pa grunn av deres samler
verdi og ikke metall verdi (Bemlo). Den rette
maten a ga fram pa mente han, var forst a lete
etter drivverdi ge min eraler, deretter ta ut prover
for a se om forek om sten var drivverdi g, sa se ke
om utm al og dri ftskonsesjon .

Forslaget til den nye mineralloven e nsker a
utvide mutbarheten til ogsa de navrerend e ikke
mutbare mineralene. Justisdepartementet er i
mot dette . Forslaget gir fri leterett for aile
mineraler, mulighet for a registrere funn et og
opsjon srett, Grunneier har rett til erstatning for
uttak. Pukk, gru s og sand er unntatt fra lovfor
slaget.

Siste foredragsholder var Rolf Dahl , fylke s
geol og i Ser-Trendelag . Han s tem a var: Hva
gjer fylkesg eologe ne og kan vi samarbeide.
Han begynte med a fortelle hvilke arbeidso pp
gayer fylkesgeologene hadde: nreringsut vikling,
planleggin g og veiledning. 9 av 18 fylkes kom
muner har en fylkesgeolog og ansva rso rnradet
og oppgavene kan variere noe innen hver enkelt
fylkeskom mun e. Han hadde folgende forslag til
sama rbeid med amate rgeo loge r:
• Bidra til ordnede forhold nar det gjaldt

min erall eting.
• Forslag til fylkes- eller kommunestein.
• Min eral jaktkonkuranser
• Bidra til ekt interesse for geologi i sa rnfunnet.

Motet ble avsluttet med at det ble dan net tre
grupper som skulle diskutere fe lgende tema og
levere resultatet pa se ndagens mete.

Festkvelden
am kvelden arrange rte TAGS jubileumsmid

dag i Hotell Vikings metelokaler, Dette ble en
hyggelig kveld med taler, gratulasjo ner, gayer
og forskjellig underholdnin g, blant annet
hvord an man sme lter jern ved hjelp av en
terrnittbombe. Det hele varte langt ut ove r
natt a.

Arsm~tet
20 forenin ger motte opp pa NAGS ' arsm0te

too



kl 0900 pa se ndag. 12 punkter sto pa dagsorde
nen:
I. Godkjenning av innkalling: Godkjent uten

kommentarer.
2. Godkjenning av dagsorden : Godkjent uten

kommen tarer.
3. Valg av meteleder: Hans Vidar Ellingsen ble

enstemmig valgt.
4. Sekretariatets arsberetning: Arsbere tningen

ble lest av moteleder, Arsbere tninge n ble tatt
til ette rretning uten kommentarer.

5. Regnskap for NAGS for 1994: Kasserer
0ivind Juul Nilsen gje nnomgikk regnskapet.
Arsmptet godkjente resultat- og
balansekontoene og sekretariatet ble med delt
ansvarsfrihet. Kasserer tok opp et problem
han hadd e, nemli g manglend e innbetalings
frist for kont ingenten til NAGS.

6. Arrangement av Nordisk Stein- og Minera l
messe 1996: Det var opprinnelig ikke
kommet inn noe n seknader om a fa arran 
gere messe i 1996. Opda litten kom med en
sen se knad om a fa arrangere messe i
Oppdal og redegjorde for planene. Arsmptet
gikk inn for se knade n og ensket Iykke til.
0vre Romerike og Soler og Omegn Geologi
forening gjorde rede for fremdriften av '95
messen i Kong svinger. Man er i rute , men
det er fore lep ig fa utstillere. Pameldingsfris
ten er der for utsatt til 2. maio (Senere har
piimeldingene stremmet pa f ra inn - og
utland og mall tar ogsa etteranmeldte helt
f ram til rett f¢ r messa, red. anm .)

7. Rapport og Messeregnskap for 1994: Egil
Jensen orienterte om messen. Det var totalt
600 meter bord, 80 utstillere og 2700
besekende. Pa grunn av problemer med
kassereren til Moss og Omegn Geologi
fore ning var hverken messeregnskap eller
foreningens regnskap tilfredsstillende
avsluttet. Det ble opplyst om at resul tatet for
messen ville ligge rund t 15000 kroner. Disse
pengene er allerede overfert til NAGS.
Styret bek lage t epi soden og lovet bot og
bed ring.

8. Medlemsbladet Stein: Redakter Geir Hen
ning Wiik redegjorde for 1993 og delte ut
prover av nr. I ' 95 med sitt nye format.
Regnskapet ble gjen nomgatt av kasserer og
godkjent av ars metet. Redakteren ble
deretter meddelt ansva rsfri het. Bladets
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regnska per er gjen nomgatt av revisor Tor
Hauge, men er ikke underskrevet av ham,
fordi han ikke er NAGS valgte revisor. Ved
valg av ny revisor viI han bli bedt om a
revi dere regnskapet for Stein 1994 .

9. Reisefordelingsfondet: Det var kom met inn
tre skriftlige forslag . Kasserer gjorde rede
for modell 2, modell I og 3 er sendt skrift lig
til fore ninge ne og ble derfor ikke referert.
Styret gikk inn for modeII 2. Det ble en
diskusjon om navnet , «reisefordelings
fonder» er i utga ngsp unk tet feil. Det ble stilt
for slag om endring til «arsme tefondet» og
vedtektene endres i henhold til dette.
Modellen sier ikke hvor mye hver enkelt
forening far dekket av reiseutgifter. Halden
Geologi foren ing stilte fors lag om et fas t
bidr ag fra aile ars me tede ltagere, f.eks kr
400, - som gar til reiseutgifter, dette med
tanke pa foreninger med store reiseutgifter.
Forslaget medferer at styret rna jobbe videre
med sake n. For mannen mente at man ved
dette land srnetet kunn e fe lge modell 2.
Dette ble vedtatt. Halden Geologiforen ings
fors lag skal tas pa neste arsmote, even tuelt
messemete.

10. Kontigent: Dagens kontigent, kr 15,- som
fordeles med 6,-til reisefordelingsfondet 9,
til drift, ble fores latt eket med kr 5,- . Dette
ble vedtatt.

11. Endring av vedtektene: Styret hadde mottatt
et brev fra 0vre Romerike og Soler og
Omeg n Geologiforening om endring av
ved tekte ne . Ola Bredalen redegjorde for
forslaget. Formannen redegjorde for styret
synspunkter. Han mente at for slaget var for
genere lt, det var ikke mulig a gjennomfere
sa mange endringer uten a konkret a vise til
punkt for punkt i vedtektene og deretter til
endringen.. Forslaget ble nedstemt med 15
mot 5 stemmer.

12. Valg: Valgkommiteen, Odd Larsen og Geir
Henn ing Wii k ved sistnevnte, ga en orie nte
ring om valgkomiteens arbeid srutiner og
avga innstill ing. Valgkom iteen gir styret
(ikke form. og red.) muli ghet til a konst itu
ere seg selv .

Leder: Hans Vidar Ellingsen , ikke pa valg.
Nestleder: Egil Je nsen , gjen valgt for 2 ar.
Sekretrer: Bjorn Holt, ikke pa valg.



Kasserer: 0 ivind Juul Ni lse n, gjenvalgt for 2 ar.
Red akter: Geir Henning Wiik, gje nva lgt for I

ar.
Valgkomite
Tor Sorlie valgt for 2 ar
Nil s Abi ldgaard valgt for 2 ar
Odd Larsen gje nva lgt for 2 ar.
Revisor: Ann e Torvaldsen va lgt for 2 af.
Varamann : Arne Bye?

Arsmatets formelle program ble avs lutte t kl
1200.

Resultatet av lerdagens gruppemoter vii bli
gje ngi tt en annet sted i bladet.

HJB

Termitblandingen framfort i det fri

Espeland tommer ut jern
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Noen tanker omkring

Iandsmotet
ved forma nn Hans Vidor Ellingsen

NAGS 's arsmete ble i ar arrangert i Trond
heim sammen med Trondelag Amater
geo log iske Forening (TAGF), som samtidig
feiret sitt 20- ars jubileum. Referat fra trender
nes program og fra arsm0tet er bekjentgjort
annet sted i bladet, men her vii form ann en
komme med noen ytte rlige re refleksjoner. Det
var med spent forventning vi ime tesa dett e
arsmeter. Ville det bli suksess eller fiasko? Det
var klart at arr angementet ville bli en e kono
misk anstrengel se bade for foreningene og for
NAGS selv, rett og slett pa grunn av geogra
fien . Ville de forenin gene som arviss t har mott
frem tidli gere , skremmes av den lange reisen?
Ville vi friste foreninge ne fra andre dele r av
landet til a de lta? Vi ble positivt overrasket.
Fellesarrangementet med TAGF ble vellykket,
med interessante og ak tuelle innl egg, og vi fikk
innblikk i foreningens liv i fest og arbeide.
Bade de trofaste arvisse, savel som nye forenin
ger som vi hittil ikke hadde sett, stilte opp. Vi
ma si oss meget tilfred s med en geografisk
spredning blant for eningene som vi vel neppe
har hatt mak en til tidli gere . Vi registrerte
engasjert delt akelse og livlige disku sjoner blant
delt akerne, noe so m tydet pa at de bade bidro
med og fikk impulser. De sosiale sidene ved
arrange mentet ble ivaretatt med trendersk stil
og gjestfr ihe t. Dermed noen refl eksjoner so m
tem a for vide re disku sjon og deb att:

De siste tre ars eksperimenter med a utvide
ramme n pa arsm0tene, synes a ha slart an . Det
er et utstrakt behov for a metes og bli kjent og
knytte kontakter, for a utvek sle meninger og
sy nspunkte r og for ahere av hverand re. I denne
retningen kan man gjo re mere. Hva om vi
gjorde arsmetene til «arets vinterbeg ive nhet»
med ste rre vekt ogsa pa fag lige inns lag ved
siden av de forme lle og de sos iale? Vi kunne
tenke oss en rekk e steder i land et hvor slike
arrange menter kunne passe. Dette vii imidlertid
kre ve en utvidet finansieringsramme ved siden
av et ste rre arrangementsmess ig arbeid , men
erfarin gen hitt il tyder pa at det kan vtere verd a
tenke i de baner. Hermed overla ter vi til
medl emmene til a tenk e ove r dette og eventuelt



a ta det opp pa arets messemete.
Fra fe r har vi arlig «Nordisk Stein og

Minerelmesse», som sommerens begivenhet, et
stort le ft for den eller de forenin ger som tar pa
seg arrangementene. I ar star vi i tillegg for et
nordisk sympos ium i Moss, hvor vi haper pa
bred deltakelse. En vinterlig begivenhet, viI
kompl ettere det hele.

Det gar frem av gruppearbeidene at forenin
gene er pa se k etter a synliggjore seg mer og
ette r felles oppgaver ogsa i en bredere sam
funnsmess ig sammenheng. Vi viI hilse velkom
men aile bidrag og ideer i denne sammenheng
srerlig der NAGS vii kunn e yte sitt bidrag .
NAGS oppfordrer til debatt og disku sjon, i
form av bidrag i «STEIN», eller i brev til oss .

Gruppemetene
I likhet med de seneste arsmetene ble det

ogsa denne gang arrangert gruppemeter om
kring aktuelle temaer. Denne gangen hadde vi
valgt fe lgende:
I. Arnatorenes forhold i det nye regelverket
2. 0konomi. Hvord an skaffe midl er til forenin-

genes drift
3. Muli gheter for felles tiltak og samarbeid

mellom foreninger
Her er et sammendrag fra gruppenes diskusjo

nero Etter var mening komm er det frem mange
synspunkter som det er vel verdt a merke seg, og
som kan vrere emner til videre behandling i
fore ningene elle r mellom ulike forenin ger.

1. Regelverket (Gruppeleder 0ivind Juul
Nilsen). Grunnlag for diskusjonen ble lagt i
innlegge t «Den nye bergverksloven og amater
geo loge ne» som ble holdt av Bard Dagestad fra
Bergmesteren i Trondh eim. Dette at aile
mineraler viI bli mutb are viI endre dagens
situasjon vesentli g. Gruppen diskuterte seg fc rst
frem til noen aktuelle temaer for videre
diskusjon . - Grunneiernes forh old til amatorene i
den nye loven - Nasjo nalparker - regelverk 
Forholdet til mynd ighetene - lovmessige.
Fylkesmann, verne myndigheter o.s.v. - Finn ers
rett til forekomsten - Fossiler? Grunn eiers
eiendo m? - Eierforhold rundt dumpede masser?
- Skje rpeseddel - Allemannsretten. Grunneie rnes
forhold til amate rene i den nye loven - Gruppen
mente at den nye loven viI fore til at det rna bli

Vi ses pit massorna 1995!
Som vanligt, ring oss garna i forvag

sa packar vi med speciellt tiII Dig

just det Du har tankt att kopa av oss!

STEN & MINERAL HB

Vasteras
7 - 8 Oktober

Langban
5 - 6 Augusti

'Runa och. 'Berth.

(() 013 - 14 07 50

Stromsbruk
1 - 2 Juli

Stockholm
10- 11 Juni

Kopparberg
17 - 18 Juni

/

~~RUBECO
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en bedre disiplin blant arnaterer, Det vii i mye
ste rre grad enn i dag bli nedvendig a klarere
grunneierfuold. Eksempler pa at dette er veien a
ga kan sees i de avtaler som er inngatt mellom
amate rer og bedrifter/utbyggere. Gardemoen 
utbyggingen , Aheim (peridot) - Etablere
samarbeid mellom arnaterer og grunneiere for
spesielt interessant e forekomster/omrader, 
Skj erping, med rett til a ta ut mineraler etter
avtale med grunneier. Som navrerend e loy for
mineraler ned egen vekt over 5. - Skjerpebrev
ber innferes, Hva med skjerpeavgift pa lik linje
med fisketrygdavgift? Inntektene kan ga til
informasjon til amate rer og grunneiere. 
Grunn leggende prinsipper i loven pa baksiden
av skjerpebrevet! - Staten som grunneier
Statens skoger- Vegkontorene i fylkene 
Krafutbyggings-selskaper o.s.v. Hvordan fa
disse i tale? - Etablere avtaler med grunneierlag/
foreninger Pa lik linje ned jaktrett ber ogsa
skjerperett kunne utarbeides/inngas. - NAGS rna
bli heringsinstan s for Nrerings- og Energidepar
tementet.

NasjonaIparker - regel verk - NAGS utarbei
der skriv til fylkesmennene i de aktuelle fylkene
med spe rsmal om hvilke regIer som er gjort
gjeldende for de respektive Nasjonalparkene. 
NAGS utarbeider en oversikt over de forskjellig
typer verneklasse r, og hva disse innebrerer av
restriksjoner. Dette sendes aile foren inger.
Fossiler. Grunneiers eiendom? - Disse faller
etter gruppens mening utenfor loven. Har
grunneier retten etter § 399? NAGS underseker
hvordan forholdene er rundt dette. Eierforhold
rundt dumpede masser fra Leks. fra tunnel. 
Hvem er eiere av dumpet masse. Masse i et
utfyllingsomrade? Masse som er mellomlagret
for gjenbruk? Hva med mineralleting i denne
type masser? NAGS ber arbeide for a avklare
noen av disse sporsmalene.

AIIemannsretten Ut fra tidIigere tolkninger
av lovverket viI allemannsretten kunn e gjeres
gjeldende der som en amater tar med seg 1-2
stuffer til egen samling fra utmark. Fore vrig ble
det en mindre disku sjon om E0S og hva som viI
skje videre pa bakgrunn av det nye rege lverket
her. Det ble ikke trukket noen konklusjoner.

2. @kollomi (Gruppeleder Egil Jen sen).
Utgangspunktet rna vaire behovet til den enkeite
forening. Runden rundt bordet viste at det var
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stor forskjell pa foreningene i sa mate. Tunge
poster for de enkelte foreninger er husleie og
strom. De f1este har en f1erdelt kontingent 
hovedrnedlem, familiemedlern, junior, honn er,
stottemedlem. Aktu elle inntektsmuligheter.
-Turavgifter
-Salg av guider
°Kaffepenger pa motene
oApne temameter med inngangspenger
-Lotteri interntleksternt. B0r ogsa ha andre

gevinster enn stuffer.
-Auksjon I - 2 ganger pro iir. Foreningene rna

kj0pe/fa gode stuffer som er gode nok for
auksjon.

oArsfest
-Utleie av utstyr, Mikroskop, stein sag etc.
-Avgift for bruk av foreningens utstyr
-Egne steindager som er apne for publikurn, med

diverse akti viteter
-Julernesse eller lignende. Foreningens medlem-

mer seiger sine produkter
°Loppemarkeder
-Utstillinger med salg, Leks. i kjopesentra
-Kursvirksomhet. F.eks. foto , sliping. Arrange-

ment av kur s med offentlig ste tte
-Bingo
-Stetteannonser fra bedrifter i foreningens

bro sjyrer etc.
-Seke om kultu rmidler. Dette kan vrere til vanlig

drift eller til spesielle tiItak
-Seke banker, forsikringssleskaper etc . Om

ekonomisk ste tte, premier etc.
-Foreninger i et og samme fylke kan ga sammen

om a seke fylke smidler
-Salg av T-skjorter eller andre artikler
-Mange kommuner gir lettere stette nar forenin-

gene driver barne- og ungdoms-arbeid. Det
kan vrere en mulighet a ha egne ungdoms
grupper.

-Generelt ber foreningene seke arlig om kultur
midler for a synliggje re seg

-Profileringstiltak som i ferste omg ang ikke er
inntektsbringende, kan pa sikt virke positivt,
siden det synliggjer foreningen pa en akti v
mate NB !! De inntektsbringende tiltak rna
ikke bli en bela stn ing . Tiitakene rna legge s
opp slik at de blir samlende, milj e skapende
og fremmer hobb yvirksomheten.

3. Felles tiltak og samarbeid. (Gruppeleder
Bjern Holt ).



Aile var enige om at man burde forseke a
utvide samarbeidet med andre lag og foreninger.
Som et eksempel ble det tatt frem samarbeide
mellom geologiforeningene ved felles arrange
menter av aile slag. Sa som turer, foredragshol
dere, messer, felles meter, etc. Det finne s
eksempler pa foreninger som har samarbeid
mellom geologiforeninger og historielag. Videre
har det vrert arrangert slipekurs i samarbeide
med AOF og andre opplysningsorganisasjo ner.
Andre samarbeidsformer som har vzert prevet
var fellesa rrangementer for geo logi-, botanikk -,
ornitologiinterresserte. Man sayner
arsberet ninger fra andre foreninger, samt
kontaktpersoner og turl ister fra de enkelte
foreni nger, slik at det blir mulig for andre a bli
med pa turer og tilstelninger. Ogsa oversikter
over turste der, foredragsholdere og kursledere
finnes det lite avo Det ble etterlyst guider. Det
var tyde lig at man folte at det var tungt a fa til
noe mot det offentlige. En lesning som pekte
seg ut kunne vtere a tilby noe som kunne gjere
oss mere kje nt. Eksempelvis lage lokale utstil
linger, lage skolesamlinger og klassesett.
Overfor veivesenet og andre som jobber pa
geo logisk interessante steder kan kanskje samme
metode benyttes, slik som samlinger av mate
riale som kommer frem i anleggsperioden.
Forutsetningen matte jo vsere at man fikk varsel
om og adgang til stedet for a foreta under sokel 
ser. Et annet innspill var a introdusere Manedens
Sten for museer eller andre interesserte, hvor
man hver maned presenterte et nytt mineral. Nar
det gje lder Fylkessteiner ligger det et stort
potensiale i a legge produ ksjon av gaveartikler,
smykker og souvenirer til geologifo reningene.
Dette er noe som ber utnyttes og viderefe res,
selv om det ogsa finne s private firmaer som
jobber med dette. Et konkret tiltak fra
gruppernetet var at deltakerne utvekslet adresser
og telefonnumre.

TURBESKRIVELSER
Under arsm0tet for NAGS som ble avholdt i

Trondh eim i tilknytnin g til Trendelag Amater
geo logiske Forening s 20-ars jubileum i mars,
fikk vi overlevert tre turbeskrivelser som vi
synes det er verd a omtale, nemlig: MOSTAD
MARKA, 0 YBERGET og VASSFJELLET Aile
disse befinner seg innen foreningens nreromrade.
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Det er verdt a fremheve disse turbe skrivelsene
pa tre mater:
-Som turbeskrivelser. Omfattende og

fyldes tgjorende for dem som matte fa Iyst pa
en engasjerende tur i det fri, enten det er for a
samle mineraler eller for a se seg om pa
interessante og historiske steder pa sin
sendags tur, Her finnes karter, aktuelle fakta
og historiske dokumenter som presenteres pa
en oversiktlig og smakfull mate. Her kan man
leve seg inn i tidli gere tiders liv og
virksomhet, slik at man far en langt videre
horisont for sin hobby enn det a bare banke
stein.

-Som kulturhistorie. Sma og lettfattelige
opplysningshefter som gje r det interessant og
morsomt a ferdes pa gjengrodde stier, uansett
om man tilherer de steingale eller ei.

-Som eksempler pa foreningsvirksomhet. Kan
det finnes noe mere engasje rende for en
forening av var type enn i fellesskap a
arbeide med stoff som dette? Og samtidig sa
allmennyttig? En fremragende mate a
synliggjere foreningen pa, som anbefa les som
eksempel til etterfelgelse. Vi irneteser nye
turbeskrivelser med ste rste interesse. Tur
beskrivelsene kan kje pes fra:

Trend elag Amatergeologiske Forening,
Postboks 953 ,
700 1 TRONDHEIM.




