
FELLES SAMLER-ETISKE REGLER
FOR NAGS

Heringsutkast
Gjennom arene har det flere ganger veert fremmet

forslag om a lage et felles sett samler-etiske regler
for NAGS . I "NAGS-nytt "(som senere ble til
"Stein") ble det forst fremmet av redakteren (ghw) i
1989, og har siden dukket opp med jevne mellom
rom. Men intet konkret er egentlig gjort .

En har nok ikke alltid tidligere brukt utrykket sam
ler-etiske regIer, men begreper som "rereskodeks",
"kodeks", "mineralsamlerens etiske regler" og lig
nende etter mode II fra arnaorgeologiske foreninger
og klubber i Europa og USA. Disse landene har et
slik regelverk fordi behovet har veert sterkt til stede .
Flere og flere funnsteder har i arenes lop blitt stengt
for samlere bl.a. pga. uvettig fremferd av enkeltper
soner. Problem med forfalskninger og ueerlighet ved
kjep og salg, forholdet mellom amatergeologen og
forskningsinstitusjoner o.a. har ogsa veert momen
ter bak at man har for fellesskapets beste og foren
ingenes ansikt utad utarbeidet et sett etiske regler.

Vi i NAGS har altsa ikke slike regler. Noen foren
inger har dog, etter vart kjennskap utarbeidet regler
av typen "turvettregler" og lignende, eller har ned
felt i sine vedtekter noen generelle samler-etiske re
gler. Ser vi pa yare nordiske naboer, sa har de for
lengst utarbeidet slike regler. Svenskene (SARF) har
sin "hederskodex for SARF", danskene (DAGU) har
sine "samler-etiske regler".

NAGS formalsparagraf la ) sier at et av formale
ne med NAGS er : " a virke for utbredelse og frem
me av amatergeologien som hobby" .

Skal en fremme geologien som hobby i dagens
Norge med konfliktsituasjoner med gjeldende lov
verk og med grunneiere pga. uvettige samleres frem
ferd, fredningsbestemmelser, hensyn til naturvem og
lignende som har fort til forskjellige innskrenknin
ger osv, er det viktig a ha et slik sett med regler for

var egen skyld , men ogsa utad. Gjennom media
har steinsamlere som gruppe alt for ofte kommet i
vanry. Noen fa enkeltpersoners handlinger som
resten av steinrniljeet ikke identifiserer seg med er
med pa a skape bilde av steinsamlere som vi som
organisasjon ikke kan leve med .

Skal NAGS vtere en felles organisasjon som taler
steinsamlemes sak og bli oppfattet som en series
dialogpartner overfor grunneiere, forvaltende og
lovgivende organer i fremtiden, viI det veere av av
gjerende betydning at vi har et sett samler-etiske
regler a vise til.

Behovet for slike regler er anerkjent av de aller
fleste , men det er viktig at slike regler blir utformet
pa en slik mate at flesteparten av medlemmene i for
eningene i NAGS viI kunne ga inn for disse reglene .

En arbeidsgruppe under Landsrnetet 200 I arbei
det derfor frem et forslag til et sett med samler-etis
ke regler som na sendes ut pa horing til foreningene.
Vi ber om at disse reglene blir diskutert pa foren
ingsmetene og at kommentarer, forslag til endringer
evt tillegg som matte komme frem under hver en
kelts foren ings behandling av disse blir sendt til
styret i NAGS ved leder for 1.10.200 I. Tanken er at
styret koordinerer horingsuttalelsene og legger frem
et samordnet forslag til vedtak og endelig godkjen
nelse pa landsmotet 2002 .

Vi haper at vi pa denne maten kan fa engasjert
flest mulig av foreningens medlemmer i prosessen
om et sa viktig spersmal som dette .

Med vennlig hilsen for NAGS styre,
Knut Edvard Larsen
Leder

SAMLER-ETISKE REGLER FOR
NAGS

Utkast til hering i foreningene . Behandlet under
Landsmetet 10/03-200 I

Det er lagt vekt pa at disse reglene skal veere ett
av NAGS ansikt utad.

I. Medlemmer i foreninger tilsluttet NAGS har et
medlemskort som legitimerer dem som med
lemmer i en NAGS-forening.

2. Aile som leter etter mineraler, fossiler eller
annen stein , skal felge gjeldende norske lover
og forskrifter.

3. Innhent alltid tillatelse hos grunneier for en
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samler pa privateid omrade. Skader pa andres
omrade skal unngas, Det er en selvfe lge at en
rydder opp etter seg for en forlater forekom
sten. Forsoplin g og steinsamling herer ikke
sammen.

4. A bruke sprengstoff, maskinelle hjelpemidl er
eller tungt verktoy herer vanligv is ikke med til
en amatergeo logs virksomhet. Skulle dette
unntaksvis vrere nodvendig, rna tillatelse fra
rette myndighet og grunneier forst innhentes .

5. Viktige eller vitenskapelige interessante funn
eller forekomster bor komme forskningen til
gode gjennom rapportering og neert samarbeid
med lokale og nasjonale geo logiske institusjo
ner.

6. Det normale er at en samler til egen samling og

FRA MUSEER OG SAMLINGER

Bmgger-utstilling pa Geologisk
museum

I forbindelse med 150 ars jubileet for Waldemar
e. Bragger sin fedsel, presenterer Geologisk mu
seum i Oslo f.o.m. 10. oktober en spes ialutstilling i
et av de nyoppu ssede professorkontorene i 3. etg.

Braggers brede kunnsk apsfelt omfattet mineralo
gi, petrologi, paleontologi og kvartrergeologi, som
aile blir viet plass i utstillingen. Han er ikke minst
kjent for sine studier av pegmatittene fra Langesund
fjorden, han oppdaget og beskrev blant annet mine
ralen e lavenitt ( 1878) , cappelenitt ( 1884), rosen
buschitt ( 1887) og eudidymitt ( 1887) og hans mo
nografi fra 1890 er fortsatt standardreferansen pa
disse bergartene. Utstillingen viser de fleste av de
mer enn 20 mineralene fra Lange sund , 0 stfold og
Sorlandet som han beskrev, samt skisser, dagbok
notater og geologiske kart fra hans hand.

W.e. Bragger har som fa andre geologer vrert med
pa a prege vart samfunnsliv. Han var professor i geo
logi og mineralo gi ved Stockholms Hogskola (1881
1890), professor i mineralogi og geologi ved det Kg!.
Fredriks Universitet i Kristiania (1890-191 7), stor
tingsmann (1906 - 1909 og medlem av budsjettko
miteen) og Universitetets ferste rektor (1907 - 1911).
Han var sentral i prosessen med en fredelig union s
opplesning i 1905 og ledet personlig arbeidet med
reisingen av flere monumentale bygg i Oslo, som
Universitetsbiblioteket, de tre museumsbygningene
pa Toyen og Universitetet s Aula i Oslo sentrum.
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til bytting . Unntatt er de situasjoner der mate
riale for alltid viI ga tapt p.g.a. anleggsvirksom
het, steinbrudd i drift eller 1ignende, dersom
dette ikke blir tatt yare pa gjennom en
amatergeologs virksomhet.

7. En innsamlet stein uten eksakte og sanne
opplysninger om funnsted 0.1. har forringet
vitenskapelig verdi, derfor be r amatorgeologen
bestrebe seg pa a dokum entere sin sam1ing ved
en eller annen form for katalog eller kartotek
over samlingen.

8. Byttes eller selges et mineral , fossil e.!. sa skal
vanlig hand elsskikk folges. Det bar merkes
spesielt dersom stuffen er repa rert, komp lettert,
kjemisk renset eller pa annen mate bearbeidet.
Sanne opplysninger om funnst ed skal alltid gis.

Han mottok storkorset av St. Olavs orden og man
ge medaljer og rerespriser for sitt virke.

Trine-Lise Knudsen, konserv ator:

UNIK" MINERALAUKSJON I OSLO
10. november

Geo logisk Museum s Venner arrangerer Apent
mete og Mineralauksjon i museets lokaler pa Teyen
i Oslo - Lordag 10.11.0 I kl. 13.00. Det blir fore
drag med Iysbilder med tema:

" Mineral samling pa Gre nland - i vikingenes fot
spor".

K!. 14.00 arrangeres det auksjon over utvalgte
mineralstuffer fra inn- og utland . Aile stuffene er
spesielt donert til venneforeningens auksjon og inn
tektene gar i sin helhet til nyinnkj ep til museets
utstillinger. Registrering til auk sjonen skje r fra
k1.l2.00

Mer informasjon om tilbudene pi mineralauk
sjonen kan finnes pi www.nhm .uio.no/geomus/
gmv/auksjon.htm .

GMV's hjemmeside finnes pi: www.nhm.uio.no/
geomus/gmv/gmv.htm




