
Nytt lUineral
og turistkart for Iveland

Iveland er internasjonaIt kjent for sin store mineralrikdom. Forekom
ster som er tilgjengelige for mineralsamling, sammen med annen nyt
tig informasjon presenteres na pa et nytt "mineral & turistkart" for
Iveland. Statens Kart verk Aust-Agder har i samarbeid med Iveland
kommune utarbeidet det nye produktet.
Kartproduksjonen er et for soksarbeid for utvikling av effektive pro
duksjonslinj er for kart med "avansert kartografi" basert pa EDB-tek
nologi. Kartet er fulldi gitaIt og produ sert ved dataskjermene heIt uten
bruk av tradi sjoneIt karto grafisk arbeid.

Se lv om lveland
nok ligger litt uten
for allfarve i, har de
mange sje ldne
m ineralene i omra
de t len ge vie rt kjent
bland t rnineralsam
lere i inn - og
utland . Det er tlere
hundre gam le gr u

ver i Evje -/og Ivelandsorn radet og disse
har lenge vtert s.er lig attra ktive fo r sam le
reo Mineralsam lingen har nok ikke alltid
to rega tt i kont rollerte former og i forstae lse
med gr uveeie rne . Na er man ge gruve r
apnet og tilre ttelagt for minera lsaml ing .
Disse present ere s na pa kart et samrnen
med ma nge andre nyttige opplysninge r om
geo logiske forho ld, gru vehistorie og ret
nings linje r fo r m inera lsa rnling.
Karter er ogsa et "opplevelseskart" som
hen vender seg til aile som bor i omrade t
eller har Iyst til a legge sondagsturen e lle r
noen feriedager tiI Iveland . Omradet kan
by pa mange ulike oppleve lser so m fiske.
kanopad ling og skogs ture r hvor du ka n
mote e lg og beyer (noe n av bevernes
bopl asser er ogsa avrnerket pa ka rte t! ).
Kar ter gir videre opplysninger om ulike
severdigheter, mulighet for fritidsaktiv ite-

ter og naturopplevelser, ove rnatting .
kanoutle ie , husfl id/b rukskunstutsalg . sa lg
av min eralk ort og fiskekort mm .
Kartet s baksid e er bru kt til tek st og bi lder
som gir en fin present asjon av kornrnunen
og utdyp ing av kartinnho ldet med ulike
kapitler om geo logi. natur og kultur i Ive
land. Med bakgrunn i at Ive land i mange
tilfeller sy nes a vrere mer kje nt i utlandet
enn i orge - er aile tekster forfatte t pa
norsk, tysk og enge lsk.
Kartt em a er tilrette lagt i sama rbeid med en
arbe idsg ruppe med representanter fra Kul 
turismeprosjekte t i Iveland , FAHT-pro 
sje ktet. Iveland komm une og grunne iere/
gr uveeiere.
Kartgru nnlag er Statens Kart verks topogra
fiske hovedkartserie : Norge 1:50000 .
Kartet er trykket i opti mistiske 3000
eksemplarer ved 8 0 Trykk A/S i 8 0 so rn
gjennom mange ar bl.a har spes ialisert seg
pa tryk kin g av kart produkter.
Produksjonen av kart e t har skjedd med
e ko nom isk ste tte fra Aust-Agde r fylkes
kommune og Iveland kom mune. Kartet blir
distrubuert og so lgt via Statens Kartverks
fo rhandlerne tt, men viI ogsa vrere tilgjen 
gelig hos loka le forhan dle re som vii bli
etablert i ornrade t.
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