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Uavhengig om tyvens regnskap gir i pluss eller
minus, eller om tyven driver en dyr hobby. Enhver
som videreformidler slike gjenstander er en heler.
Heldigvis har vi i Norge en sterk tradisjon med
hensyn til allemannsrett i skog og mark. Det gjor
at mineralsamlere til ni relativt lett har kunnet
skaffe seg tillatelse til mineralleting av de forskjel-
lige grunneiere. Dersom vi blir mange som hr. Jor-
gensen kan det vere at det blir vanskeligere 6 vare
mineralsamler i fremtiden.

Vennlig hilsen Olav Revheim,

Et svar
Lars B Jorgensen, mineralsamler har et lengre

innlegg i forrige nummer av stein. Innlegget er be-
tegnende nok kalt "Mange sporsm6l- fE svar". Et-
tersom ogsi jeg er mineralsamler leste jeg innleg-
get med interesse. Serlig avsnittet som gialdt for-
nuftig forvaltning av mineralressursene i Norge.

Dette er et omride som er svert vanskelig, og
hverken den nivrerende eller det nye forslaget til
minerallov gir noen entydig avklaring pi dette. I
mine oyne burde det vert mulig 6 lage et regelverk
som tar hoyde for at mineralstuffer har en estetisk,
kommersiell og geologisk verdi, og at de ble be-
handlet deretter. N6 er det fslk som har fEtt innvil-
get driftstillatelse pi fossiler pi Svalbard, og det er
blitt sskt muting pi Anatas pi Hardangervidda. Det
er et skritt i riktig retning, slik som ogsi forskjel-
lige <utleiegruver)) over det ganske land er. Det vi-
ser at en kontrollert forvaltning gir muligheten til
at bide offentlige interesser, skonomiske interes-
ser og naturvern blir tatt hensyn til.

Geologiforeninger og Nags sammen med
grunneierene har en enestiende mulighet til 6 pi-
virke myndighetene til 6 tillate en slik fornuftig
forvaltning av ressursene. Det krever imidlertid at
vi blir sett pi som en seriss aktor. Derfor er det like
beklagelig som skadelig at personer som hr. Jsr-
gensen har f6tt fritt spillerom i blant oss. Hr Jor-
gensen viser i store deler av sitt innlegg at han har
problemer med i skille mellom mitt og ditt. Han
kallerdet i ta seg til rette pi annen persons eien-
dom for (et preserverende gode>. Til hr. Jorgens-
ens forsvar skal det dog nevnes at han selv innser
at han kan ta feil, og at kan snsker skolering. Un-
dertegnede onsker 6 gi Lars B. Jorgensen, mineral-
samler folgende skolering:

Enhver som uten tillatelse tar gjenstander av verdi
fra en annens eiendom er en tyv. Enten det gjelder
seg mineralstuffer, fi ernsynsapparater eller tyvfiske.

Ovenstiende illustrasjon ledsaget en kronikk i en

dansk hovedstadsavis om opptoyene pi Norrebro.
De to "innleggene i debatten" som folger, hentet
fra "Skogeieren" og "Bondebladet", viser at stein-
miljoet har omgivelsenes bevikenhet. Dette er noe

som si langt ikke har blitt tatt pi alvor. Det er Spen-

bart at om dette bare ffir skli videre, si vil vi kan-
skje fE oppleve samme tegning med folgende tekst:
Si rolig nu! Manden skal bare lage opptoyer....!

Takk til Niels Abildgaard og Karl Dalen som
gjorde oss oppmerksom pi stoffet, - og til Lars B.
Jorgensen som kom med provokasjonen, som si
langt har skapt foruroligende lite motbsr. red.
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Norsk "gristein" er etterspurt
Tel<st Anders Hals . Skogeieren 12/99

I sommer har det versert noen saker i mediene
der samlere har forsynt seg av den slags i slike
mengder at det mi ha vart andre motiver til stede
enn snsker om fl fflle egen peis hylle. Det har i
stedet ipenbart vert egen lommebok som skulle

fulles opp. Det & samle noen steiner kan i seg selv
virke ganske harmlsst. Det bsr det nok ogsi vere,
si lenge det er snakk om mengder som kan breres
ut i egen ryggsekk.

Noe annet er det som man har sett eksempler pi
i sommer. Man har fflt opp biler med spesielle stei-
ner i et slikt omfang at det ipenbart mi dreie seg
om innsamling med tanke pi videresalg, og da er
man inne pi emnet miljokriminalitet - ikke minst
dersom steinene er samlet inn i et vernet omride.
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Tar man seg turer pi sikalte steinmesser, ser man
fort hva man egentlig snakker om. Der omsettes
det stein- og mineralprsver for store summer, og
antagelig er det overoptimistisk 6 tro at si veldig
mange av steinene er samlet inn med grunneiers
tillatelse.

Det er alltid en eier
For det er alltid en eier til den grunnen du gir

pi, enten du befinner deg i skogen eller p6 fiellet.
Staten v/Statskog eier grovt sett rundt en tredjepart
av all norsk grunn, mens private, kommuner o.a.

deler pi resten. Stein er ettertraktet i mange sam-
menhenger. Peishylle - eller dekorasjonselementet
innendsrs har vi vrert inne p6. Ellers brukes stein
til tak, murer, fasader, gravstotte, smykker og mye
annet.

Den som tar med seg en stein eller to, bsr ikke ha

noen grunn til 6 frykte plukket i et omride uten
noen form for spesielt vern (nasjonalpark o1), og
plukkingen forovrig ikke kan forirsake noen form
for skade pi miljo eller eiendom. Dersom man imid-
lertid plukker stein i slike omrSder, er dette brudd
pi vernebestemmelsene og en sak for Okokrim.

Lowerket
I Lov om bergverk som ni er under revidering,

heter det at metaller og malmer med egenvekt 5 og
hoyere, er mutbare. Det samme gjelder metallene
titan og arsen og malmer av disse, samt magnet-
og svovelkis. Ut fra de forutsetninger loven setter,

har derfor enhver norsk statsborger rett til sske et-
ter, mute og fB utmil pi forekomster av mutbare
mineraler pi egen eller andres grunn.

Det finnes en rekke forbehold i loven om hvor og
hvordan det kan skjerpes, hvordan rettigheter er-
verves osv. Ikke minst skal grunneieren kontaktes
og settes inn i hva som skal skje. Dersom grunnei-
eren krever det, skal ogsi skjerperen stille garanti
for den skade som kan oppsti som folge av skjerp-
ingen. Ved tvist om dette skal det vare et skjonn,
og utgiftene ved skjonnet skal breres av skjerperen.

Uklart og liberalt
Fsrstekonservator Inge Bryhni ved Mineralogisk

- Geologisk Museum i Oslo mener gjeldende lov er
veldig uklar, samtidig som forslaget til ny lov er
altfor liberalt. Museet som holder til pi Toyen i
Oslo, var, i likhet med Norges Skogeierforbund,
forovrig ikke horingsinstans da forslaget til ny lov
var pi horingsrunde.

- Det er en rekke hull i gjeldende lov, samtidig
som forslaget slik vi oppfatter det, ikke ivaretar
grunneierens og museenes interesser. Det er bl.a.
innlysende at grunneieren skal ha sin andel av ver-
dien. Det kan ikke bli slik at en hvilken som helst
lurifaks kan fE mutingsbrev og si ta alt ut av lan-
det, mener han.

Han ststter derved Norges Skogeierforbunds opp-
fatning, fordi forslaget gir langt videre enn gjel-
dende lov i hva det kan sskes mutingsbrev om. Her
er ni bl.a. tatt inn mange lettere malmtyper, som
til ni har vart grunneieres eiendom. I tillegg stilles
det mindre krav til den som soker mutingsrett, mht.
skonomisk ryggrad og seriositet - bl.a. med tanke
pi oppryddingsarbeidet etterp6.

Pfl ulike nivier
Steinsamlere opererer pi ulike nivier. Noen sam-

ler "gristein" for 6 pynte opp ved huset, pA hytta
eller hvor det enn mitte vrre. Uten at folk flest
antageligvis tenker pi det, er det nrrliggende i tro
at slikt er et utslag av den frie ferdselsretten alle
generelt har i norsk utmark.

Det er ogsi nrrliggende i anta at det er aksepta-
belt 6 ta med seg det en kan brere pi egen rygg.
Dette er imidlertid ikke det samme som at man kan
komme tilbake gang etter gang og etter hvert
"tsmme" hele lokaliteten.

Andre samler pi mineraler og hakker ut prover i
spesielle omrider for sin egen steinsamling eller
som bytteobjekter. Dette finnes det eksempler pi
har utviklet seg til 6 bli si omfattende, at det har
truet hele forekomster av spesielle mineraler.

Profitt-elementet
Det er visse fusiske lover som gjelder ved all form

for samling. En hvilken som helst samling eller et
hvilket som helst objekt er akkurat si mye verdt
som markedet er villig til i betale der og da. Fri-
merker, mynter, veteranbiler og alskens "rart" har
sin verdi akkurat si lenge som noen vil kjope. Det
samme gjelder i stadig storre grad geologiske pro-
ver av enhver art.

Tidlig i hsst ble noen svensker taft pi fersk gjer-
ning da de lastet inn i bilen sin med lav-og mose-
bevokste steiner p6 Ringebuf ellet. Det ble antatt at
steinene skulle selges med god fortjeneste.

I sommer var noen andre svensker og forsynte
seg av norsk "gristein" pi en lokalitet oppe pi Har-
dangervidda. Her finnes en sjelden krystall som
heter anatas. Kjemisk er det snakk om titanoksyd
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(Ti02). Den "vokser" som smi, svarte og firkan-
tede pyramider pi vanlige, klare kvartskrystaller,
og det var snakk om at slike kunne omsettes i Tysk-
land for hundretusener av kronor.

I ordnede former
Ellen Sigmond ved Norges geologiske underso-

kelse (NGU) i Trondheim har heller ikke mye godt
i si om mye av det som skjer i tilknytning til privat
samling av mineraler.

- Innsamling av malmprover o.l. er i utgangs-
punktet ikke ulovlig, men det er innlysende at man
mi ha grunneiers tillatelse. Omrider med en eller
annen form for vernestatus er unntatt. Her har in-
gen i utgangspunktet lov til 6 samle noe som helst.

Om det i utgangspunktet er tillatt 6 samle inn pro-
ver, og grunneier har sagt sitt ja, mi likevel slikt
skje i ordnede former. Ikke midt pi natta eller pi
annen fordekt mite, mener hun.

Kommentar:
Samlere - en trussel?
Det finnes si mange slags samlere. De fleste har

hoyst aktverdige motiver, og de har en ekte interesse
for sitt spesielle emne. I noen sammenhenger kom-
mer det imidlertid penger inn i bildet, og da begyn-
ner markedskreftene i virke.

At sjeldenhet bestemmer markedsverdi har vi sett

mange eksempler pi i faunasammenheng. Rovfu-
gler er etter sigende blitt omsatt for ti-tusener av
kroner, og prisen er hoyere, jo sjeldnere arten er.

Samme utviklingen ser vi ni pi mineralsiden.
At ekte samlere opererer med markedsverdier pi

sine objekter er si sin sak, men store penger eller

rykter om slike, skaper press og kan ipne for ren

kriminell virksomhet. Det er dette vi nA ser eksem-
pler p6 innenfor steinsamlermiljoet.

Bide pga. mineralrikdom og pga. vidstrakt og
uoversiktlig natur er norsk utmark et paradis for en

steinsamler. Og lettere blir det. Et nytt forslag til
minerallov er pi trappene, og lite forutseende, even-
tuelt arrogant agerende, forslagsskrivere har gjort
livet enda enklere for "lettbeinte" i steinsamler-
bransjen.

Nyetablerte Statens Naturoppsyn som skal passe

pi verneomrider i Norge. De har fbtt en tilsvarende
verre jobb i utfsre, og private grunneiere er n&r-
mest gjort rettslsse pi egen grunn. Kan ikke da visse

samleraktiviteter v&re en trussel mot naturgrunn-
laget? Vi kan ikke se det annerledes.
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Fritt fram for mineralleting
Telrst Bendik Bendil<sen, Bondebladet, 25.

november 1999
Gir forslaget til ny minerallov gjennom, er det

duket for mye strid mellom grunneier og den som
leter etter mineraler.

Et forslag til ny minerallov er ute til horing. Der
foreslis det betydelige inngrep i eiendomsretten, og
Norges Bondelag har sterke innvendinger.

I lovverket skilles det mellom mineraler som til-
hsrer staten, og de som tilhsrer grunneieren. Det
er malmer (bergarter som inneholder mineraler med
egenvekt over fem) som tilhsrer staten, mens
diamanter, olivin, nefelin, kalk og naturstein tilho-
rer grunneieren (ikke mutbare mineraler).

Forslaget innebrerer at ogsi disse siste skal om-
fattes av bergfriheten- - at det skal vere fri leterett.
Det vil si at det kan settes i gang undersskelser
uten tillatelse fra grunneieren. Det kreves bare vars-
ling.

Store inngrep
Leteren kan grave eller sprenge hull i bakken,

felle skog, bore og ta ut provepartier, ta ut masse

og omsette den, fore fram borerigger og etablere
plass for boligbrakker og lignende.

Grunneieren mb gi til domstolene om en leter
skal stoppes. Retten mi da ta stilling til om "ska-
den er vesentlig", og grunneieren mi ta risikoen
med kostnadene.

Norges Bondelag har overfor departementet pro-
testert kraftig pi de foresl6tte inngrep i
grunneier-retten. Det pekes pi at gleldende lowerk
gir tilstrekkelig rett til i ta i bruk privat grunn for 6
imstekomme bergverksnreringens interesser. Det
protesteres ogsi pi forslaget om at leter fritt skal
kunne bruke eksisterende vegnett - uten i innhente
grunneierens tillatelse.

Bondelaget tar ogsi opp den risiko som ligger i
at leteren gir konkurs, og ikke kan rydde opp etter
seg. Norges Bondelag krever at det etableres et
sikringsfond, eller at staten pitar seg dette ansva-
ret.

Bedrifter bygget pi mineraluttak er ofte hjorne-
steinsbedrifter i sine lokalsamfunn, og det ffir ka-
tastrofale konsekvenser n6r en slik bedrift legges

ned. Norges Bondelag ber derfor om at det fra slike
bedrifter betales inn til et fond for utvikling av an-

nen nreringsvirksomhet i disse lokalsamfunnene.
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