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Opplegg for gruvebesøk, ferdsel og mineralplukking
Følgende opplegg for besøksavvikling og ferdsel under jord og for plukking av mineraler
innen det fredete Kongsberg Sølvverk kulturmiljø har myndighetenes godkjenning for 2014:
1. Turistomvisninger og andre organiserte turer under jord arrangert av Norsk
Bergverksmuseum og under ledelse av personale fra museet.
2. Turistomvisninger og andre organiserte turer under jord i regi av Norsk
Bergverksmuseum sine samarbeidspartnere, forutsatt at turene skjer i henhold til
avtale med museet.
3. Turer for enkeltpersoner og grupper på eget ansvar etter særskilt, skriftlig
godkjennelse av Norsk Bergverksmuseum for hver gang. 1 Unntatt er ferdsel i spesielle
gruver eller deler av gruver der museet av kulturvernhensyn, sikkerhetshensyn eller
andre forhold ikke ønsker ferdsel. Museet kan avslå søknader som følge av irregulære
forhold ved tidligere turer.
4. Steiner tillates plukket til geologiske samlinger som en del av undervisningsopplegg i
geologi og andre organiserte turer under jord iht. punkt 1 og 2 over, på lokaliteter
spesielt anvist av Norsk Bergverksmuseum i Gottes Hülfe in der Noth gruve og
Mildigkeit Gottes gruve.
5. Enhver tillates å plukke steiner på dagoverflaten til geologiske samlinger ved
Mildigkeit Gottes gruve, ved Granatbruddet på Louisehaugen og i Flusspatdalen.
6. Norsk Bergverksmuseums personale og andre på oppdrag for museet kan ferdes fritt
under jord for å ivareta arbeidsoppgaver som for eksempel ettersyn, kontroll,
sikringstiltak, vedlikehold, tilrettelegging for formidling og opplevelse av
kulturmiljøet, forskning og dokumentasjon.
7. Under aktivitet nevnt i punkt 6 over, kan personale fra museet eller andre under
museets tilsyn, ta ut prøver av mineraler eller gjenstander til museets samlinger eller
andre vitenskapelige formål.
Forøvrig gjelder det generelle ferdselsforbudet gitt i forskrift for fredningen av 15. mai 2003:
”Ferdsel i gruveganger og bergrom må ikke utøves uten særskilt tillatelse fra
forvaltningsmyndigheten”.
Opplegget er godkjent av Buskerud fylkeskommune i brev av 21.02.2014. Godkjenningen
gjelder frem til årets utgang.
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For turer i gruvene utenom museets opplegg, gjelder punkt 3 som forutsetter særskilt godkjennelse av museet
under forbehold om at forvaltningsmyndigheten ikke har motforestillinger. Tillatelser gis etter skriftlig søknad
i hvert enkelt tilfelle. Her gjelder egen prosedyre og faste søknadsskjemaer. Søknader med godkjennelse eller
avslag skal meldes av museet til Buskerud fylkeskommune.

