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Årsmelding 2021 
 

Resume: 

 
Det har vært et innholdsrikt år for Siglingavatnet friluftspark i år også. Utviklingen fra 
januar til desember har medført etablering av minneplass, offisiell åpning av lysløypen i 
juni, minneplassen og torvhusene i september.  
Det er lenge siden vi har hatt en slik vinter som i 2021 med snø i januar og halve februar 
samt noe i mars. 
Løypen har fått et profesjonelt utseende og tilbakemeldingene vi får er positive. Vi 
restaurerte et nytt torvhus med torvtak. 
Lysløypen ble åpnet juni med hornorkester og ordfører til stede. 30. september åpnet vi 
minneplassen og torvhuset med mye folk til stede. 
Pilotprosjektet med lysmastene levert av Bridging The Gap (BTG) har vært litt kronglete. 
Vi har satt 4 batterier i alle stolpene, men de har ikke levert tilstrekkelig lys i noen 
soner. Vi vil komme med en nærmere gjennomgang av lysene i 2022 etter 
gjennomgang med utstyrsleverandøren. 
 
 
Covid19 restriksjonene som kom i slutten av mars 2020, har gjort at parken blir 
benyttet av svært mange. P-plasser på Stormyra er en utfordring som vi håper blir 
løst i 2022. Lavvoen og området rundt er flittig brukt, og vi erfarer at brukerne tar 
med seg bosset hjem slik forutsetningen er. Kanoer og robåter er godt brukt, men en 
bør vurdere en form for tilkjennegivelse av brukerne. 
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JANUAR 

Dette bildet fra 14. januar indikerer en hvit måned med kuldegrader fra start til mål bortsett fra en uke i 
slutten av måneden. Det var et yrende liv i parken og vi håper folk  koste seg. I starten av måneden satt 
vi inn flere batterier i mastene. Det viste seg at svært mange master hadde kun 2 batterier. Vi supplerte 
mastene slik at alle har 4 batterier. Vi hadde god dialog med leverandøren og våre tilbakemeldinger ble 
tatt ad notam.  

Det ble etterlyst info om Siglingavatnet rundt. Laget derfor en egen side på Siglingavatnet.no som 
inneholder bilder og info. Turen ble kåret til Askøys fineste i 2019 og har blitt oppgradert etter det. 
Parken er under stadig utvikling både kulturelle verdier og endringer i parken. 

Vi fikk vi også levert 2 bord som skal stå permanent inne i torvhuset. Terje Haugland og Audun Aasebø 
har laget bordene og satt de på plass. Bordene er plassert med Corona avstand slik de gjør på fornemme 
restauranter.  

FEBRUAR 
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Denne måneden var også hvit frem til midten. Da kom varmegradene og varte ut mnd.     

 Bildet er tatt 7.februar og sjelden har det vært så mye skispor på Siglingavatnet.  

 

Det var svært populært å ta en skitur i parken 
denne vinteren.Vi kunne kanskje vært flinkere å 
ivareta hverandres interesser. Tenker da at vi 
kunne unngått å trakke i skisporet. Torvhusene 
har blitt populære.  

 

 

Dette bildet er telepensjonister som har 
sammenkomst i det doble torvhuset. 
Konseptet vårt med tårn, lysløype ispedd 
kultur falt i god smak, og etter deres 
utsagn frister det å ta flere turer 

 

I disse Coronatider er det mange som har feiret sine dager med rundtur i løypen og bursdagsselskap i 
torvhuset. Bruken av torvhusene ser vi på som positivt og tilbakemeldinger sier oss at trivselsfaktoren er 
høy. Det gjelder generelt og ikke bare bursdager. 

 

 

 

Skøytebane på 
Siglingavatnet og snø i 
lysløypen.  

 

 

 

Vi hadde en usikkerhet vedrørende tolkningen av de gule skiltene som var satt opp. De gule skiltene 
som Askøy kommune setter opp om tilstanden på isen, står ved inngangene til parken bør leses sammen 
med barna slik at alle forstår at det er forbundet med fare å ferdes på isen. Det er satt opp kvister i isen 
som viser hvor en ikke skal ferdes. Askøy Brann og Redning har ansvar for å merke om isen er farbar, 
og de gule skiltene forteller status. Info finns også på Askøy kommune sine hjemmesider. 
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MARS 
 

Vi ga bordene større avstand grunnet 
Covid-19 krav og synes det var en 
god løsning. I tillegg ble det satt opp 
2 tønner med vatn som skal være til 
hjelp dersom det tar fyr utenfor 
bålpannen. Tønnene er en gave fra 
DOMSTEIN  

Det er 2 oljete bord til fri bruk, men 
det er en forutsetning at de ikke 
tilgrises. 

Bålpannen er til fri benyttelse og 
grillristen henger på innsiden av 

midtstolpen. Det er lagt ut tørr ved inne i torvhuset. Ta boss med hjem da det ikke er ryddemannskap til 
stede i parken. Ikke gjør slik at folk vegrer seg for å benytte dette gode tilbudet. 

Det er første gang et bilde 
forteller oss at det er isfiske i 
Siglingavatnet. Det vites 
ikke om det ble noen fangst. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi startet også med å forberede 
et torvhus nummer to for 
restaurering. Det er en milepel i 
parkens utvikling. Det ble 
drenert rundt grunnen for 
vanntilsiget i sørøst, slik at 
gulvet i torvhuset blir tørt. Vi 
pukket gulvet og gruset det. Vår 
faste sponsor og entreprenør 
NHMaskin sto for arbeidet 

 
3. klasse ved skolen plukket 18. mars boss som i hovedsak er etterlatt av eldre folk enn 3. klassinger. En 
stor mengde boss ble fjernet. Vi berømmer barna som rydder etter de voksne og ser den oppvoksende 
slekt har bedre forståelse for dette enn andre. 
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Askøy O-lag som har arrangert turorientering i 50 år. De satt 
opp 106 poster på Askøy og 10 av dem var i Siglingavatnet 
Friluftspark. En ny måte å registrere poster på, med mobilen. 
Et flott tiltak. 

I påsken åpnet grunneier Henning Haugland tipp-plassen for 
parkering. Det satt vi stor pris på og avhjalp 
parkeringspresset. Vi rådet også brukerne til å tenke 
trafikksikkerhet og ba dem kjøre inn og ikke bli stående i 
innkjøringen. Det gir farlige situasjoner. Området blei stengt 
over påske. 
 
 
 
 
Mår er en vanlig art i Lysløypen. Denne er fanget opp på 

viltkamera i nærheten av 
Siglingavatnet.  Flott kar.  Det er en han. 
Det er observert flere, spesielt i 
Heggernesmarka innover Gauvikdalen.   
 
Klatrer den opp i et tre, og du er i 
nærheten, blir den sittende til du har gått 
din vei. 
 
 
 
APRIL 
Ett år etter at veien bort til torvhuset ble laget, sendte vi sluttrapport for oppdraget. Den tok for seg det 
som ble gjort og er en tilbakemelding til dem som har bidratt til at det har blitt slik det er i dag. På det 
året har det skjedd store forandringer.  
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MAI 
Det skjedde svært mye i mai fordi 
aktiviteten var høy. Minnesteinen 
og en levegg kom på plass. 
Kledningen vi har brukt er tømmer 
skåret nede ved torvhuset og 
videreforedlet hos Daniel Berland 
til villmarkspanel. NHMaskin la 
grunnlaget med store steiner fast i 
bakken. Dugnadsgjengen har gjort 
resten, og vi hadde med 2 damer 
som har malt. Første gangen det har 
vært aktive damer med 
dugnadsgjengen.  
Vel blåst!!  
 
 
 
Ny art i Siglingavatnet ble oppdaget 16 mai i friluftsparken ved 21:00 – 22:15 tiden av Terje Haugland. 
Trane er en stor fugl i tranefamilien. Det er den eneste hekkende arten i tranefamilien i Norge. En trane 
er større enn en stork, med meget lang hals og lange ben. Den er vanligvis meget sky og har et 

trompetlignende skrik. I Norge 
hekker den spredt på myrer i 
Østlandets lavere og høyere 
skogtrakter, til Nordland og 
dessuten i Pasvik. Enkelte 
reirfunn er også kjent fra Sør-
Vestlandet og Vestlandet. Arten 
har utvidet sitt hekkeområde og 
økt i antall de siste 20–30 år. 
Norske traner overvintrer 
hovedsakelig i Spania. Dersom 
personer ved Siglingavatnet 
hørte lange trompetfanfarer så 
kom det fra fuglen. 
 
Trafikken i parken har økt 
voldsomt etter at Covid 19 
kom. Myndighetene har 

oppfordret til å ferdes i skog og mark. Heldigvis er det et stort område parken omfatter, så det gjør ikke 
noe om flere bruker området. Parkeringen kan  imidlertid være en utfordring. 
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For å ha noen mening om antallet som besøkte 
parken, ble det satt opp teller som tellte antall 
passeringer. Det varierer fra dag til dag, men 
gjennomsnittlig ligger vi på mellom 4500 og 
5000 runder pr. mnd. Det bidrar godt til 
forbyggende helsarbeid 
 
 
 

 
 
19 mai fikk vi den store drageren i fronten på 
torvhus nr. 2 på plass. Sven Kjærgård fikk den på 
plass godt og vel 2 meter over bakken slik at god 
ståhøyde kan oppnås. Det ble et veldig godt 
supplement til det vi allerede har restaurert. 
For å sikre stokkene er det satt bolt i hvert hjørne.  
Det var en god del arbeid for å få på plass alle 
dragerne og sperrene. Til sutak er det benyttet 
kortreist tømmer og Daniel Berland leverte 

villmarkspanelen ferdig skåret.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi har flott villmarkspanel som ble benyttet til 
sutak på det nye torvhuset. To driftige damer, 
Solfrid og Gunda, gjorde en flott innsats og fikk 
grunnet panelet slik at den kan legges direkte på 
sperrene. Bord til hele sutaket ble grunnet.  
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Juni 

Det var usikkerhet om vi klarte å få unna 
jobben som måtte gjøres for å få gress på 
taket. Kranbil fra Sivert Waagen kom og la 
15 cm jord på taket og tirsdagen etter fikk vi 
gress på taket etter "Rull'n ut" prinsippet. På 
utsiden av grunnmuren har vi laget til en benk 
for bålpanne. Var godt fornøyd med steinene 
som benk. Dette er i tråd med bruken av 
materialer i torvhuset for øvrig 
 
 
 
 

Vi har en god følelse for hva som er 
gjort med dette huset. Den store 
drageren i front er saget ikke langt 
fra torvhuset. Sperrene som er brukt 
er saget der det doble torvhuset står. 
Villmarkspanelen som vi har brukt 
som sutak og brystningen på taket er 
saget like ved Orica sitt lager ved 
Stormyra, og foredlet på Berland. 
Grunnmurene har forfedrene stått for. 
De er murt i slutten på 1800 tallet og 
står fremdeles. Må jo kunne sies å 
være et godt håndverk. Bygget er satt 
i stand for å vise gamle tradisjoner og 
som er forklart på egne plaketter.  
 

 
 
 
 
Dugnadsgjengen som bidro sterkt til 
restaureringen av torvhus nr. 2. Mye arbeid 
ble gjennomført frem til juni og en av de siste 
arbeidsøktene ble avsluttet med lefser 
produsert på Kjerrgarden med granskuddsirup 
og det falt i smak. 
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For at Adele skulle kunne danne seg et bilde av ulykken, arrangerte vi en utflukt der eneste gjenlevende, 
Magnar Lundal, kunstner Adele Jaunn, bror til den som ble drept, Terje Haugland for å påvise stedene 
for ulykken. Det var en følelsesladet stemning i marken. Historien er nå godt illustrert og dokumentert. 
 
 
 
 

Stor festivitas 16.juni da 
ordfører kom og tok offisiell 
åpning av lysløypen Træet 
skolemusikk spilte. Grunnet 
pandemien hadde åpningen blitt 
utsatt flere ganger, så det var 
befriende å få den gjennomført.  
Grunneigarlagets Hans Magnus 
Lønøy og Magnar Haugland 
bisto ordføreren ved åpningen. 
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Det var en god del 
personer som hadde 
funnet veien til 
åpningsseremonien 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Etter åpningen ble 
Sparebank 1 Vest viet  
oppmerksomhet for 
gaven på 50.000 som 
skal brukes til å bedre 
i land og 
ombordstigningene i 
kanoer ved lavvoen 
på Skinnstø. Ordfører 
Siv Høgtun sammen 
med Heidi Fotland og 
Grethe Aasebø fra 
SPV i en av våre 8 
kanoer som vi har til 
utlåns. 
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JULI 
Dette var feriemåned og aktiviteten ble lagt til et 
minimum.Regjeringen oppfordret stadig til bruk av norsk 
natur og det medførte utstrakt bruk av parken. Bildet viser 
mange revebjøller på Stabben som i 2020 

 

 

 

 
AUGUST 

Her er en 
rapport over 
antall runder i 
lysløypen i 
løpet av juni 
der en kan se 
hvor mange 
som har gått 
den ene veien 
og den andre 
veien og 
hvilken dato. 
06.06. gikk det 
133 den ene 

veien og 122 motsatt vei, til sammen 255. Juni hadde 4722 runder på telleapparatet og det er et godt 
bidrag til folkehelsen.  

 

Parken ble mye brukt i sommer. Kano og robåt på Siglingavatnet var populært. At folk bruker parken og 
koser seg er kjekt, men det oppfordres til at alle ordner opp etter seg og ikke legger igjen boss etc.  Det 
er ikke utplassert  bosspann siden det ikke er noen avtale om tømming.  

Vi har avtaler med grunneierne om hvor båtene/knoene skal ligge. I sommer opplevde vi at disse ikke 
ble lagt tilbake på plass etter bruk. Vi har fått midler til å lage en kai og oppbevaringsstativ for kanoene. 
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SEPTEMBER 
 
 
Vi forespurte på hjemmesiden vår om noen hadde torvspader 
liggende etter den tid de tok torv. Vi fikk inn 2 torvspader (hakjer) 
som var meget bra og kunne blitt tatt i bruk dersom en tok torv i 
dag. Den ene ble plassert i det doble torvhuset med en plakett om 
torvtaking. Det var et håp at noen hadde bilder som viser torvtaking 
på nordre Askøy. Vi klart ikke oppdrive noen bilder. Hakjene som 
kom inn var brukt til torvtaking i Berlandsøy og det var Daniel 
Berland som eide dem, Vi takker for donasjonen. 
Det var en del arbeid med tekst, språk, bilder og utlegg på 
plakettene. Valgene som ble gjort synes jeg var velfundert og 
riktig. Erling Virkesdal bidro med oversetting til nynorsk og Adele 
Jaunn tegnet illustrasjoner og lagde utlegg til alle plakettene som er 
utplassert i parken Tekst og øvrig billedmateriale har Thorleif 
Thorsen stått for. 

 
 

Torsdag 30.sept kl. 18:00 åpnet ordfører Siv Høgtun åpne minneplassen med avduking av steinen med 
minneplate på og historien om ulykkene i Myrledmyrane. Historien om ulykken er ikke godt kjent, men 
med en plakat vakkert illustrert av Adele Jaunn, vår lokale kunstner, tror vi at historien vil virke 
opplysende og være et minnesmerke over barnet som omkom. 

 
Fra åpningen av minneplassen 30 september 2021 
 
Etterpå åpnet vi torvhusene og avduker plakatene Adele Jaunn har laget, med illustrassjoner fra slik de 
en gang var. Seremonien ble avsluttet med Per Berg som har brukt torvhuset som scene ved 
innspillingen av låten "Alt henger sammen" 
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Alle tre bildene er laget av vår lokale kunstner Adele Jaunn og ble avduket 30 sept. 
 

Uten disse karene hadde ikke Siglingavatnet Friluftspark vært det den er i dag 

 
Fv.: Magnar Haugland, Terje Haugland, Erling Haugland, Thorleif Thorsen, Terje Skråmstø, Kjell Leon 
Pedersen, Adele Jaunn, Arild Haugland, Birger Fromreide, Sverre Jokstad og Tor Kjerrgård. 

En god del folk var møtt frem på 
åpningen og vi håper de satt pris på det 
vi hadde å fortelle.  

 

Per Berg hadde minikonsert og Christian Rieber i GC Rieberfondene var invitert. Christian hadde en del 
velvalgte ord til historiene og var glad for å ha støttet prosjektet. Kulturen omtalte han med ordene.:  

«Det er viktig å ta fortiden med inn i fremtiden» 

 
Det var direkteoverføring fra åpningen på Askøy24 og Askøy kommune hadde bred dekning på sin hjemmeside. 
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OKTOBER 
Det var mye som skjedde i september og når oktober 
kom, var trykket litt mindre. GC Riberfondene var 
opptatt av sikkerhet i forbindelse med grilling og 
bålpanner. Vi fikk overlevert branntepper og plakater 
om grillvettregler til de stedene vi har slikt utstyr i 
parken. De fleste ble hengt opp i oktober. 

   

 

 

 

 

To av våre ivrige brukere var på tur i lysløypen 
og observerte 2 otre i elven (ved svingen der 
veien er nærest elven).  Det var trolig mor med 
unge som «fisket» ørret i elven.  Oppdaget 
pga. plystrelyd fra ungen.   
 
Folk vil nok kunne registrere dette igjen om de 
er oppmerksomme.  Flere har sett oter i 
vatnet.  Kjent sak at otrene følger vannveiene. 
 
Fanget opp en oter på viltkamera ved Vassvika 
i sommer – juni mnd.  Har og registrert mye 
ekskrementer fra Oter langs begge elvene som 
renner ut fra Siglingavatnet.  Oteren er nå igjen 
vanlig art på hele Askøy. 
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NOVEMBER 
 
Dette skrev vi i årsrapporten november 2020.: «Besøkende har i lang tid etterlyst tilstrekkelig med 
parkeringsplasser på Stormyra. Det er beklagelig at når det er fullt på parkeringen så tror besøkende at 
det kan forsvares å parkere i veibanen. DET KAN DET IKKE. Askøyværingen har skrevet om dette 
mange ganger, og i november løftet ordføreren denne saken og søker avklaringer med Vegvesenet.» 
 
4 nov. kom saken om brukerbetalt parkering opp i Utvalg for Teknikk og Miljø. Kommunedirektøren la 
frem saken med forslag om at det skulle bli parkeringsavgift, 30 kr. døgnet på Stormyra. Saken var 
gjennom Formannskapet og sendt til kommunestyret. Vedtaket er beskrevet i desember.  

 
 
 
Staselig kar på tur i 
lysløypen. Det er mange 
på tur som har truffet 
hjort i parken. Det er noe 
majestetisk med hjorten. 

 
 
 
 
 
 

DESEMBER 
Snøen har nå lagt seg i lysløypen og ATV’er ble observert i lysløypen. Det resulterte i engasjement med 
kommentarer på Facebook. Engasjement har det alltid vært rundt lysløypen, noe som vi synes er bra. 
Etter kommentarer å dømme hadde de fleste et eierskap til løypen og ønsker det beste og de fleste vet 
det er regler for bruk av lysløypen. Etter å ha lest kommentarfeltene på FB følte vi det er behov for å 
gjenta regler som synes uklar for enkelte, selv om diskusjonen ofte er om de samme årlige 
utfordringene.  

 Det er grunneierne som eier grunnen i Siglingavatnet Friluftspark. De har anledning å kjøre i 
løypen, men vise forsiktighet for farende i løypen. Det er ikke tillatt for andre å kjøre i løypen 
utover de som jobber med parken. Tillatelse kan gis av leder for Nordre Haugland 
grunneigarlag, Magnar Haugland.  

 Det er ikke slik at kjøring i lysløypen avgjøres på FB.  
 Det er alltid båndtvang 24/7/365 i lysløypen. Vær oppmerksom på det. Dette har vært oppe 

mange ganger på FB og det er alltid samme svar. 
 Vi forventer at brukerne overholder disse reglene ved bruk av løypen. 
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Saken om parkeringsplassen ble behandlet i Kommunestyret 16.12.2021 med følgende vedtak.: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vi får håpe at det finnes en løsning for å få parkeringsplassen på plass. Det vil glede svært mange 

  
Rekneskap Siglingavatnet friluftspark 
2021  
  
Inngåande  
Inneståande 1/1-2021 sponsorkonto 70 719,74 
Inneståande på driftskonto 1/1-2021 8 181,87 

På vegne av friluftaparken 1/1-2021 78 901,61 

  
Omsetning  
Sponsorinntekter gjennom året(*) 127 272,43 

Innkjøp og bankgebyr i 2021 -47 595,52 

Resultat for 2021 79 676,91 

  
Utgåande  
Saldo konto for sponsorinntekter 31/12 152 817,17 

Saldo driftskonto 31/12 5 761,35 

Inneståande på vegne av Friluftsparken 158 578,52 

  
Kontroll  
Inneståande 1/1 78 901,61 

Resultat 2021 79 676,91 

Kontrollsum 158 578,52 

Differanse 0,00 
  
 


