
REDAKSJONELT

SAMLERETISKE REGLER FOR NAGS
1.Medlemmer i foreninger tilsluttet NAGS har et medlemskort som legitimerer dem som med

lemmer i en NAGS-forening.
2.Alle som leter etter minerale r, foss iler eller annen stein , skal fe lqe gjeldende norske lover og

forskrifter.
3.lnnhe nt alltid tillate lse hos grunneier fer en samler pa privateid ornrade. Skader pa andres

ornrade skal unnqas. Det er en selvfelqe at en rydder opp etter seg fer forekomsten forlates.
Forseptinq og steinsam ling herer ikke sammen.

4.A bruke sprengstoff, maskinelle hjelpemidler eller tungt verktey herer vanligv is ikke med til en
amat erqeoloqs virksomhet. Skulle dette unntaksvis veerenedvendiq, rna tillatelse fra rette
myndighet og grunne ier ferst innhentes .

5.Vikt ige eller vitenskapelige interessante funn eller forekomster ber komme forskningen til gode
gjennom rapportering og neertsamarbeid med lokale og nasjonale geologiske institusjoner.

6.Det normale er at en samler til egen samling og til bytting . Unntatt er de situasjoner der
materiale for alltid vii ga tapt p.g.a. anleggsvirksomhet, steinbrudd i drift eller lignende,
dersom dette ikke blir tatt vare pa gjennom en arnaterqeoloqs virksomhet.

7.En innsamlet stein uten eksakte og sanne opplysninger om funnsted 0.1. har forr inget viten
skapel ig verdi , derfor ber arnatarqeo loqen bestrebe seg pa a dokumentere sin saml ing ved en
eller annen form for katalog eller kartotek over saml ingen .

8.Byttes eller selges et minera l, foss il e.1. sa skal vanlig handelssk ikk f0lges. Det ber merkes
spes ielt dersom stuffen er reparert, komplettert, kjemisk renset eller pa annen mate bearbei
del. Sanne opplysninger om funnsted skal alltid gis.

Etikk, - takk.
STEIN gratulerer Norske amatergeologers sam

menslutning med gode retningsregler for stein
samling. De ivaretar et behov, for det har unektelig
vzert en del overtramp. Slikt forsvinner selvsagt ikke
med god og gjennomtenkt etikk skrevet ned pa pa
pir. Likevel, - kombinert med god sunn sans ute i felt
mener vi at dette kan vrere et lite bidrag til fred og
fordragelighet i verden og i beste fall skape god for
staelse for menneskets plass i naturen. Litt selvinnsikt
skader vel heller ikke?

Alt i alt har ikke stein- og mineralsamlerrni ljaet i
Norden noe a skamme seg over, tvert imot vi har tatt
oss av et viktig vitenskapelig og miljernessig saks 
felt og serget for dokumentasjon og observasjon av
natur som myndighetene i aile ar har neglisjert.

STEIN inviterer leseme til debatt omkring temaer
som kan avledes av ovenstaende. Som : Hvem eier
en substans/vesen som har ligget mange meter un
der bakken og som du eller steinkameraten din
meysomelig har pirket/gravet/sprengt fram i dagen?
Kanskje du bare skal ta yare pa den videre og ikke
eie den sa veldig? Eller er det slik at den (stuffen,
krystallgruppa, steinen) egentlig hadde tatt veldig
godt yare pa seg selv og at det var nettopp derfor

den var der den var? Og er det nok at du elsker den
for at den skal bli din?

STEINredaksjonen ensker aile leseme god sorn
mer, god tur og et godt steinliv!

ghw
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Fra anlegget RV 35, palemerke
8000: Mye materiale il gil gjennom
og lite iljinne (men mye pen mikro

som det heter) og en ganske medtatt roykkvarts,
7 em. Men det er nil gjort, og kanskje en annen
dag? Dagen blokkene skal pigges!
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