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Naturens flotte mineraler har fascinert menneskene i årtusener. Mineraler er naturlig forekommende
grunnstoffer og kjemiske forbindelser som skaper de utroligste former og farger . Henrich Neumanns Norges
mineraler (1985) ga en oversikt over mineraler i Norge.
Den populære og etterspurte boka foreligger her i ny, omfattende revidert utgave som inkluderer mineraler
som er funnet i senere år.
Til sammen gir boken en oversikt over 830 ulike mineraler. Utgivelsen er et samarbeid mellom Naturhistorisk
museum og Norges geologiske undersøkelse (NGU).
NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i
Norge. Bivoks. Hvordan dannes bivoks? Biene har fire par vokskjertler på undersia av bakkroppen. Kjertlene
utsondrer voks som danner små plater. Platene blir etter hvert. Les denne saken på UiOs nettsider. Ansvarlig
for denne siden. webmaster@nhm.uio.no På denne siden finner du i all hovedsak våre innsynsløsninger, men
du finner også løsninger som gjør deg i stand til å søke i databasene våre og lenker til. Ved organisert
omsetning skal Norges Råfisklag gjennom sine tjenester sikre fiskernes inntekter og bidra til en bærekraftig og
lønnsom verdiskaping i norsk.

Følger man mattilsynets kostanbefalinger, bør man ved hjelp av vanlig mat kunne tilfredsstille kroppens
behov av vitaminer, mineraler og fettsyrer. Et nasjonalt folkeparti. Demokratenes stortingsvalgprogram for
2017–2021 presenterer vår politikk for å bygge det Norge vi er glad i. Demokratene i Norge hadde. På
vorter.no finner du god informasjon om vorter. Vorter kommer i mange typer, som vanlige vorter og fotvorter.
Les om å fjerne vorter og behandlingsmetoder. Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD) Aldersrelatert
maculadegenerasjon (AMD) er en øyesykdom der den gule flekken (macula) sentralt i netthinnen er.
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