
Referat fra landsm~tet i NAGS 1997

STED: Mitt Hotell, Moss.
TID: L0rdag 8. og s0ndag 9. mars. 1997
TIL STEDE: Landsstyre (4), redakt0r og 16 for
eninger med til sammen 25 representanter.
Sak 1. Godkjennelse av innkalling.
Mangel ved at valgkomiteens forslag ikke val' ved
lagt
Innkallingen ble godkjent.
Sak 2. Godkjenning av dagsorden.
Dagsorden ble godkjent
Sak 3.Valg av m0teleder og referent.
Som m0teleder ble valgt Hans Vidar Ellingsen.
Som referent ble valgt 0ivind Juul Nilsen.
Sak 4. Landsstyrets arsberetning for 1995. For
mannen redegjorde for arsberetningen. Denne ble
tatt til etterretning.
Pa foresp0rsel ble det opplyst at NAGS har ca.
2000 medlemmer.
Sak 5. Godkjennelse av regnskap for NAGS og
STEIN for 1995.
Kasserer og redakt0r redegjorde for de fremlagte
regnskapet.
Det var 0nske fra landsm0tet at Reisefordelings
fondet ble f0rt opp som egen post i regnskapet.
Regnskapene for NAGS og STEIN ble godkjent
og styret og redakt0ren gitt ansvarsfrihet.
Sak 6. Rapport fra Nordisk Stein og Mineralmesse
i Oppdal 1996.
Sigmund Rise redegjorde for messearrangementet.
Litt om hva som gikk bra og om ting som kunne
vrert gjort bedre. Plassere ansvar for vareleveranser
er viktig. Dette er en del i arrangementet som ma
fungere.
Det var 1685 betalende som bes0kte messa.
NAGS-tilknyttet messe i Moss.
John Andre Karlsen redegjorde kort for arrange-
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mentet hvoretter Egil Jensen ga en noe mer utfyl
lende beretning. NAGS som skulle stille med per
sonell til billettsalg til de 9 kaseriene, sviktet. Be
klagelig at publikum sviktet pa kaseriene. Ca 4500
betalende i 10pet av 4 dager.
Sak 7. Arrangement av Nordisk Stein og Mineral
messe i 1997.
Hedmark og Gj0vik geologiforeninger er i rute
med arrangementet. Endringer i organiseringen i
Gj0vikhallen kan medf0re at det i st0rre grad rna
betales for tjenester i hallen. Optimismen rader.
Arrangement av Nordisk Stein og Mineralmesse i
1998. Bergen er i startgropa. Det leide lokalet er
5000 m2 Tidspunktet bli 7-9/8-98 med f01gende
apningstider: 7/8, 12.00 - 19.00, 8/8, 10.00 - 19.00,
9/8, 12.00 - 20.00.
Sak 8. Medlemsbladet STEIN, beretning 1996.
Redakt0ren startet med a overrekke argangene
1980 - 1990 innbundet, til Dag Ottesen fra Dram
men og omegn GF, som takk for innsatsen med a
indeksere disse argangene. Redakt0ren ga en re
degj0relse for status for bladet STEIN. Behov for
mer lokalt stoff. Foreningsturer m/bilder o.s. v.
Sak 9. Vedtektsendringer.
Det forela ingen forslag til vedtektsendringer.
Sak 10. Innkomne forslag.
STEINs fremtid.
Hans Vidar orienterte om de alternativene styret
mener foreligger for at STEIN skal ha en fremtid.
Det ble en meningsutveksling som ganske enty
dig viste at vi mener vi skal vrere et eget blad,
men at det nok kan vrere 0nskelig med et nrermere
samarbeid med det faggeologiske milj0et. Det leg
ges opp til gruppearbeider pa s0ndag som vii kunne
gi noe mer utdyping av sp0rsmalet og vrere grunn
lag for styrets videre arbeid.
Diskusjonen endte i f01gende vedtak:
Styret i NAGS gis i oppdrag a utrede alternative
organiseringsformer for STEIN frem til neste ars
m0te.
Messekomite.
Pa bakgrunn av at komiteen som ble valgt i Opp
dal ikke har fungert, fikk styret i oppdrag a velge
messekomite. Denne skaJ besta av: En rep. fra
NAGS-styret, en rep. fra den/de arrangerende for
eninger, 2 rep. fra andre foreninger.
Ny minerallov. NOD 1996: 11
Det foreligger et forslag til ny minerallov. det er
viktig for oss at vi blir en h0ringsinstans og det
ble enighet om at en arbeidsgruppe skal arbeide
med dette pa s0ndag.



Sak II. Kontingent.
Styret forslar ingen endring. Styrets forslag ble
vedtatt

Sak 12.Valg.
F¢lgende val' pa valg:
Nestleder: Egil Jensen
Kasserer: Niels 1. Abildgaard.
Redakt¢r STEIN. Geir Wiik
Revisor: Anne Thorvaldsen
Valgkomite: Thor S¢rli og Odd Larsen
Valgkomiteens innstilling:
Nestleder: Thor S¢rlie, ny ,velges for 2 ar.
Kasserer: Niels J. Abildgaard, gjenvelges for 2
a1'.
Redakt¢r STEIN. Geir Wiik, gjenvelges for I ar.
Revisor: Anne Thorvaldsen, gjenvelges for 2 ar.
Valgkomite: Jan Strebel ny, velges for 2 ar..
Stig Larsen, ny, velges for 2 ar.
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hans Vidal' takket Egil Jensen for innsatsen for
NAGS gjennom mange ar.
Det offisielle landsm¢te ble avsluttet.
Under m¢tet kom det opp en del forslag som sty
ret ble bedt om a arbeide videre med:
Foredragsholdere, liste over disse sendes forening
ene.
Ferdige kursopplegg til foreningene, mineral
bestemmelse, geologi 0.1.
Ferdig utstillingsmateriell, montere, plakater 0.1.
Filmer, videoer, annet materiell
Idebank, nye tiltak, hva kan bedre ¢konomien?,
hva kan ¢ke interessen?
Medlemsavis, eksempler, Pins og klistremerker.
Arrangere steindager, ideer, erfaringer
Samarbeid foreningene imellom, erfaringer fra
0stfold?
(lJivind luul Nilsen, referent.

S¢ndag 9. mars ..
Det ble valgt tre grupper. To av disse skulie ar
beide med STEIN s fremtid og den tredje sa litt pa
det foreliggende forslag til ny minerallov.
Arbeidsgruppene som tok for seg STEIN, skulie
se pa f¢lgende:
Driftsform: AlternativeI' og konsekvenser.
Gruppe 2, ledet av Egil Jensen kom med f¢lgende
konklusjon:
En ¢kning pa kr 40.- p1'. ar for bladet ma kunne
aksepteres for a frikj¢pe redakt¢ren.
Gruppen er forn¢yd med bladet i den form det hal'.
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Innhold, mangler smykkesteinssliping, noe mer
faglige artikler. En viss avveining mellom stoffet.
Enighet om at navrerende driftsform kan avvikles
i I¢pet av denne arsperioden
NAGS-styret legger frem forslag til en ny drifts
form.
Driftsformen skal vrere korrekt rent lovmessig.
STEIN ma ikke miste sitt nordiske preg.
Kopi av notat om tanker og diskusjoner i gruppa
vedlegges.

FOl'slag til ny minerallov: Gruppe I, leder: 0ivind
Juul Nilsen.
Det val' kun et par stykker i gruppen som hadde
fatt anledning til a lese litt i den foreliggende ut
redningen. Det ble derfor mye ensidig informa
sjon i gruppearbeidet, men noen punkter synes det
helt klart at vi ma fors¢ke a pavirke:
Leteforbud i gruveomrader
Hva med handstykke1'. Dette er ikke nevnt
For a kunne pavirke dette er det n¢dvendig at vi
blir en h¢ringsinstans. Det sendes skriv til Nre
rings- og energidepartementet om dette.
Notatet fra gruppearbeidet i Trondheim fra 1995
vedlegges m¢tereferatet.

GRUPPEOPPGAVE pA LANDSM0TE I
TRONDHEIM 1995:
AMAT0RENES FORHOLD TIL DEN NYE
BERGVERKSLOVEN
Gruppeleder: 0ivind Juul Nilsen
Grunnlag for diskusjonen ble lagt i innlegget "Den
nye bergverksloven og amat¢rgeologene" som ble
holdt av Bard Dagestad fra Bergmesteren i Trond
heim.
Dette at aile mineraler viI bli mutbare viI endre
dagens situasjon vesentlig.
Gruppen diskuterte seg f¢rst frem til noen aktu
elle temaer for videre diskusjon.
- Grunneiere forhold til amat¢rene i den nye 10
yen
- Nasjonalparker - regelverk.
- Forholdet til myndighetene - lovmessige. Fyl-
kesmann, vernemyndigheter o.s.v.
- Finners rett til forekomsten.
- Fossiler? Grunneiers eiendom?
- Eierforhold rundt dumpede masser?
- Skjerpeseddel.
- Allemannsretten.
- Grunneiere forhold til amat¢rene i den nye loven.



Gruppen mente at den nye loven vii f0re til at det
rna bli en bedre disiplin blant amat0rer. Det viI i
mye st0rre grad enn i dag bli n0dvendig a klm'ere
grunneier-forhold. Eksempler pa at dette er veien
a ga, kan sees i de avtaler som er inngatt mellom
amat0rer og bedrifter/utbyggere. Gardemoen-ut
byggingen , Aheim (peridot).
- Etablere samarbeid mellom amat0rer og grunn
eiere i interessante forekomster/omrader.
- Skjerping, med rett til a ta ut mineraler etter av
tale med grunneier. Som navrerende lov.
- for mineraler ned egenvekt over 5.
- Skjerpebrev b0r innf0res. Hva med skjerpeavgift
pa lik linje med fisketrygdavgift?
- Inntektene kan ga til informasjon til amat0rer og
grunneiere.
- Grunnleggende prinsipper i loven pa baksiden
av skjerpebrevet!
- Staten som grunneier- Statens skoger- Vegkon
torene i fylkene - Krafutbyggingsselskaper o.s.v.
Hvordan fa disse i tale?
- Etablere avtaler med grunneierlag/foreninger. Pa
lik linje ned jakt-rett b0r ogsa skjerperett kunne
utarbeides/inngas.
- NAGS rna bli h0ringsinstans for Nrerings- og
Energidep.
Nasjonalparker - regelverk.
- NAGS utarbeider skriv til fylkesmennene i de
aktuelle fylkene med sp0rsmal om hvilke regler
som er gjort gjeldende for de respektive Nasjo
nalparkene.

- NAGS utarbeider en oversikt over de forskjel
lig typer verneklasser, og hva disse innebrerer av
restriksjoner. Dette sendes aile foreninger.
Fossiler. Grunneiers eiendom?
- Disse faller etter gruppens mening utenfor 10
Yen. Hal' grunneier retten etter § 399? NAGS
unders0ker hvordan forholdene er rundt dette.
Eierforhold rundt dumpede masser fra f.eks. tun
nel.
- Hvem er eiere av dumpet masse. Masse i et
utfyllingsomrade? Masse som er mellomlagret for
gjenbruk? Hva med mineralleting i denne type
masser? NAGS b0r arbeide for a avklare noen av
disse sp0rsmalene.
Allemannsretten.
Ut fra tidligere tolkninger av lovverket vii alle
mannsretten kunne gj0res gjeldende dersom en
amat0r tar med seg 1-2 stuffer til egen samling
fra utmark.
For0vrig ble det en mindre diskusjon om E0S og
hva som vii skje videre pa bakgrunn av det nye
regelverket her. Det ble ikke trukket noen konklu
sjoner.
(Z)ivind.

Adr. NAGS landsstyl'e:
Hans Vidal' Ellingssen,
Kaptein Oppegaal'ds vei 3, N-1164 Oslo

Husk aregistrere messer i messeoversikten i nr. 1 1998

SARF styrelse

Adress- 0 telefonfarteckning
OrdfOrande Holger Buentke, Lugnas PI 3535, 542 94
Mariestad. Tel. bost. 0501 405 12 arb 0501 170 80 fax
0590 162 99
Vice ordfOrande Emil Gregori, Langtagtvagen 31, 791
96 Falun. Tel. bost. 023 62 151 arb. 023 33632
KassaI' Gunnar Hallgren, Villa Koltrasten, 533 94
Hallekis. Tel. arb. 0510 611 44 fax arbetstelefon
Sekreterare Tore Steen, Sabygatan 27, 719 31 Vintrosa.
Tel. bost. 019 29 43 49 Mobil 070-668 63 29
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