FORENING MED EGEN NATURSTI
Sunnford Geologiforening er en relativt ung forening som ble startet
av endel steinentusiaster i 1985. Foreningens medlemmer hal' markert
seg med en del fine funn av mineraler i Sogn og Fjordane del' nye tunneller og veier hal' gitt muligheter i et omrilde som tidligere ikke var
srerlig kjent blant mineralsamlere.
Foreningens aktivitet er imidlertid ikke begrenset til mineralsamling
blant en Iiten krets medlemmer. Allerede fra forste stund hal' foreningen vrert aktiv i formidling av geologi til befolkningen i omrildet og
sokt samarbeidspartnere hos den lokale og regionale administrasjon
og hos nreringslivet. Dette hal' resultert i flere interessante samarbeidsprosjekt som lokalbefolkningen hal' filtt nyte godt avo
Det siste skuddet ptl stammen er en geolo·

gisk nalursti kalt: "Ein 1m i kvart!e]"- og
berggruilnsgeologien i Forde. Til denne
nalurstien er del laget en fiatt folder med
fargetrykk del' en fflr forklaring i orc! og
bilder. Folderen er se!vsagl et god I eksempel pfl positiv «infiltrasjoll)}.
Naturstien best"r av 10 poster langs en
skogsbilvei mer Forde der en tar for seg
bftde berggrunnsgeologi, kvarl",rgeologi!
jordsmonn og planledekkel. I tiIlegg til ft
forklare de geologiske trekk langs sticn er
del lagl stor vekt pft ft forklare hvordan
jordsl11olln og planteliv i star grad er el
resultat av den underliggende geologi. Forenillgen hal' prOve! fI fA publikum til fI forsttl
hvordan en kan lese naturen" og forst a samspillel mellom de forskjellige faklorene.

Enkelte faglige og presentasjonsmessige
ting kan en kanskje sette en liten finger P",
men del blir mest pifk, og konklusjonen
min er at det er en interessant og opplysende brosjyre som fonjenerer honn0r og et
slort publikum.
Sunnfjord geologiforening har etter min
mening gjort et arbeid som b0r st" som et
eksempel for andre foreninger, ta kontakt
med foreningen, f" tilsendt noen eksemplarer og prOv ft gjore likesft.
"Slepp fanlasien laus og tenk deg Iii bake
tusenvis av "I"» oppfordres det til i brosjyren, og del fftr vi hftpe at fter og fter gjor
ettef IlVert.
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