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Gullparken
Me er i dag komne eit lite stykke på veg med det
grøne skiftet, og krefter i samfunnet er ivrige i den
prosessen. Andre krefter er avventande, og atter
andre er motstrevande. Folk flest veit ikkje heilt kva
dei skal tru, og kva dei kan gjera personleg for å
hjelpa til i prosessen. Dei held difor fram med å leva
livet som før, men kanskje med litt dårlegare samvit.
Kva kan gjerast for å få utviklinga til å gå mykje raskare mellom folk flest? Dette er eit spørsmål som eg
har fundert lenge på, kanskje heilt frå den gongen
eg vart «grøn», på gymnashybelen min på Bryne i
året 1966.

knytt til, men kapasiteten er det mangedobbelte.
Eigedomen har òg eige vassverk, med rundt 60
abonnentar. Kapasiteten kan her òg byggjast ut monaleg. Vassverket er i dag organisert som eit partlag,
men det vert diskutert om grunneigar bør ta over og
driva det, noko som i så fall høver godt saman med
planane om Gullparken.
Gullparken vil bli gjerda inn, dels med bakhun frå
eige sagbruk.

Sesong
I skuleferien om sommaren vil parken stå fram som
ein typisk familiepark. Ein studietur me gjorde sist
sommar i Norge og Danmark viste at det er eit
kjempestort press på alle former for aktivitetsbasert
oppleving i denne perioden.

Konklusjonen min har blitt å laga ein opplevingspark, med grønt skifte som bakteppe, der underhaldning og undervisning går hand i hand. Der underhaldninga gir kunnskap «automatisk» gjennom
leik og oppleving, både om livsgrunnlaget vårt, naI tillegg planlegg me å ha ein familiebasert sesong
turkreftene, og om korleis me kan gjera omstillingar
frå midten av november, og rundt ein månad frami samband med det grøne skiftet.
over. Dette vil bli eit slags alternativt julebord, med
mange innlagde aktivitetar.

Resten av året vil parken for det meste vera stengd
for offentleg tilgjenge. I staden vil han då fungera
Eg sit sjølv på det perfekte arealet til denne parken, som arena for kurs, seminar, jubileum, slektsstemeit område på rundt 200 dekar. Det ligg på skogei- ne, kick-off-samlingar, team-building, treningsleirar,
leirskule, bryllaup, konfirmasjonar, gravferder, you
gedomen Fatland gnr/bnr 206/1, sør på Halsnøy i
Kvinnherad kommune. Eigedomen totalt er på 1070 name it.
dekar.
Å ha eit slikt område å boltra seg på, vil vera unikt
I mange år har eg planlagt Gullparken, som omkran- for alle desse arrangement-typane.
sar det vakre utsiktspunktet Gullhaug, og skisser av
Som overnattingsplass vil Gullparken vera forlokmange alternativ har blitt laga. Det har enda opp
kande også utanom familiesesongen, sjå under
med det såkalla Alternativ E, som er meir nøkternt
Overnatting nedanfor.
enn dei andre.

Parkområdet

Området ligg allereie godt til rette, men Kvinnherad
kommune krev at eg lagar reguleringsplan. Til gjen- Tilkomst
gjeld vil dei prøva å få denne gjennom systemet så
snart det let seg gjera. Arbeidet med planen blir
Halsnøy, med sine 2000 innbyggjarar, er landfast
starta opp i desse dagar (april 2019), og håpet er å gjennom Halsnøytunnelen. Til Fatland køyrer du på
ha han ferdig godkjend til hausten.
15 min frå Husnes, 40 min frå Rosendal, 1:20 frå
Odda, 3:00 frå Voss, 4:30 frå Seljord og 7:00 frå
I prinsippet er det snakk om utviding av den eksisteOslo.
rande reguleringsplanen min for Fatland bustadfelt.
Og sidan parkområdet i liten grad påverkar naboa- Frå Bergen tek det 3:10 (ferje Gjermundshamn), frå
ne, og dei få naboane det gjeld er positive, bør det Haugesund 1:50 (ferje Utbjoa eller Skjersholmane),
ikkje oppstå større problem.
frå Stavanger 3:20 (ferje Utbjoa eller Skjersholmane.
Eigedomen har eige avløpssystem, med godkjent
avløp i sjø, etter reinsing. 23 abonnentar er i dag

Bakteppe og tema

«Alt om kan lagast av olje, kan lagast av skog!» blir
eit viktig motto i Gullparken.

Parken vil altså ha «grønt skifte» som bakteppe,
men med fem tema som gjennomsyrer heile konseptet:

Dinest vil berekraftig matproduksjon få eit sterkt
fokus, kanskje først og fremst frå og med Trinn 2,
sidan parken må utviklast gradvis.

•

Skogbruk

•

Jord og mat

•

Energi

Gullhaug

Gullhaug er eit lite, men spektakulært, utsiktspunkt
sentralt i parken, med 360 graders utsikt. Denne
•
Rekreasjon
haugen har gitt namnet til parken. Mange aktivitetar og tilbod vil vera lokalisert til området rundt
Sidan parken ligg på ein skogeigedom, er det naturGullhaug.
leg at Skogbruk får hovudfokus frå dag ein. At skogen kan hjelpa oss å binda CO2, pluss at det kan gi
oss materialar som erstattar olje, stål og betong, vil
vera sentralt.
•

Ressursforvaltning

Utsikt i ulike retningar frå Gullhaug.

Skogstien

Døme på aktivitetsfokus er Skogsleikeplassen (sjå
neste side).

Skogstien er ein sti som til slutt vil kunna bli rundt
1,2 km lang. Denne stien er har grus– og flisdekke,
og er rundt to meter brei gjennom mesteparten av
løypa, slik at også barnevogner og rullestolar kjem
fram. Starten skjer ved Raualøo, ei gammal utløe,
som vil vera informasjonssenter for skogkunnskap.

Døme på informasjonsfokus er Skogstien i seg sjølv,
med plakatar og illustrasjonar, som tek for seg syklusen til treet og skapningane i skogen. Naturleg forynging og planting i starten av løypa, gjerne insekthotell undervegs, og hogstmogen skog mot slutten,
før ein endar opp på sagbruket, der tømmeret vert
Langs stien vil det ikkje berre vera plakatar og infor- foredla.
masjon, slik det er vanleg på skogstiar, men også
Sagbruket er altså eit viktig objekt i Skogstien, og
mange andre objekt. Desse kan ha aktivitetsfokus, sidan det er stengt for vanleg drift i publikumsseinformasjonsfokus, eller kanskje attraksjonsfokus.
songen, vil plassen òg bli brukt som parkeringsplass,
Døme på attraksjonsfokus er dammen med Nøkken,
som ligg 150 m inn i løypa. I dammen er det gullfisk,
og eit par meter ved sida står Norges lengste spisebord som i desse dagar blir skore ut av éin stokk
utan ein einaste skøyt. Grill og diverse utstyr høyrer
sjølvsagt med, og rundt bordet er det plass til 60
personar, som altså utgjer ein full turistbuss.

iallfall i Trinn 1.

Ved sagbruket ligg Miniskogen, ein liten
«skogshage» på 40 m2. Denne viser gjennom levande og daude tre korleis syklusen er, med planter
som kjem opp frå jorda, gamle tre som døyr og rotnar, og nye planter som tek bustad i det som er rotna ned. Infoplakatar høyrer sjølvsagt med her òg.

Element frå Skogstien, som startar ved Raualøo. Til høgre Nøkken, der Norges lengste bord utan skøyt kjem.

Klatrepark kunne vera ein del av dette, men det er
lurt å vurdera dette nøye, sidan det tryggleiksmessige er viktig for slike apparat. Det har skjedd ein del
Døme på aktivitetsfokus i Skogstien er Skogsleikeplassen, som ligg rundt 300 m inn frå starten av sti- ulukker, slik at ein skal ikkje sjå bort frå at erstatningsansvar kan gjera seg gjeldande. Men med gode
en.
forsikringar og stort fokus på tryggleik, vil nok dette
Her er ei mengd leike- og aktivitetsapparat, som alle vera eit populært tilskot.
i hovudsak er laga av trevirke frå området. Felles for
dei alle skal også vera at dei passar inn i skogsmiljø- Ein arena med grunt vatn, i passe høgd over bakken,
et, i motsetnad til Leikeland (sjå lengre bak), som er der ein kan segla med sjølvspikka borkebåtar, høyrer vel også med.
meir tradisjonelt i familieparksamanheng, og som
difor ligg utanfor skogsområdet.

Skogsleikeplassen

Alle bilda nedanfor er døme frå skogen utanfor Blokhus i Danmark.

Sagbruket

dobbeltfres for lafting mm.), dessutan vedmaskin
(for bakhun).

Eigedomen har sagbruk, og i desse dagar blir dette
oppgradert, ikkje minst med tanke på at det skal
integrerast i Gullparken. Det blir ein super arena
både for kurs og andre arrangement.

Høvleriet er ein rubbhall på 200 m2. Den har dobbel
duk, varmesløyfer (vatn) i golvet, og avfuktingsanlegg.

Miniskogen og Sagbruket ligg ved enden av Skogstien. Naturleg nok, sidan Miniskogen oppsummerer
alt om livet i skogen, og Sagbruket viser korleis ein
kan foredla tømmeret.

Høvleriet er utstyrt med ei mengd maskinar, her kan
nemnast 4-kuttarhøvel, søylebormaskin, stembormaskin, tørrkløyvsag med 10 sirkelblad, vertikalfres, horisontalfres, vertikal bandsag, dreiebenk,
fleire pussemaskinar, vanleg kløyvsag, radialsag,
planhøvel, tjukkleikhøvel, pluss mykje handverktøy.

Det er planert og grusa eit område på om lag 4 dekar rundt bygningane. Dette kan brukast til opplag
for tømmer og tørking av materialar utanom publikumssesongen. I sesongen blir det brukt til parkeringsplass.
Sagbruksbygningen er på 60 m2, og den inneheld
Bamessågen (ny i år, med kjedesag, sirkelsag og
Sagbruket til høgre, og med Miniskogen under arbeid lengst framme. Lengst borte er høvlerihallen,
der det har vore laga ein del spesielle utemøbel,
som dette bordet i antikk eik.

Eg har dessutan nett investert i ny elektrisk truck
(løftar 2,5 tonn opp til 4,7 m høgt).

Alt verktøy og utstyr er forresten elektrisk, også motorsagene (batteri 12Ah). Traktoren er seld! Skal det
vera grønt skifte, så må dieselen bort!

Tussehagen

kje publikumsoppslutnaden bli stor nok.

Tussehagen skal bli ein flott tilrettelagd og velstelt
hage på rundt 6 dekar. Gjennom denne går Tussestien, der ein kan rusla og kosa seg i opningstida om
dagen.

Dette vil vera sikraste inntektskjelda for parken, sidan behovet er stort også utanom det som parken
reknar som sin sesong. Dessutan vil alle andre typar
arrangement som skal vera i parken kunna gjennomførast i langt større grad dersom det er overnatting på plassen, innanfor gjerdet.

Men rundt om langs Tussestien er det òg mange
små eventyrhytter. Desse kan ha fasong som eit
hobbithus, ein flugesopp, ein støvel, eit fuglereir,
eller anna. Hagen er innretta slik at det er små gjerde som rammar inn hyttene, slik at kvar hytte, sjølv
om dei ligg relativt tett, får sin eigen private vesle
hage, som høver til hytta.

Desse tre overnattingsformene skal finnast i parken:
•

Bubil-parkering

•

Camping med telt og lavvo

•

Eventyrhytter i Tussehagen

Kvar hytte er innreia som eit komplett dobbeltrom
på eit hotell, med bad, minikjøken og det heile. Tussehagen er altså eit hotell, men der romma ligg med Servering
fleire meters mellomrom, og med hage rundt på alle
Sjølv om det vert tilrettelagt eit par plassar der folk
kantar.
kan grilla og kosa seg sjølve, må det naturlegvis vera
matservering i Gullparken. Denne kan vera relativt
enkel i familiesesongen, men må vera meir profesjoOvernatting
nell og kulinarisk ved seminar og fest.
Det er mange hytter rundt om på Halsnøy, som baserer seg på utleige på vekebasis. Men det er ingen
hotell i dag i kommunen, sør for Rosendal, noko
som det er skrikande behov for. Følgjeleg er det absolutt nødvendig å byggja eit visst overnattingstilbod i Gullparken. Utan eit slikt tilbod vil kanskje ik-

Sentralt tilgjengeleg i parken vil det vera eit sanitæranlegg, kombinert med ein enkel kafé. Der er opplegget at mat kan serverast fort og rimeleg i familiesesongen.

For selskap og fest må det vera eit komplett storkjøken, saman med fine serveringslokale, bar og danseplass. Dette vil vera i Fyrstikkslottet (sjå lengre bak).

Døme på hobbithus og andre eventyrlege bustadar
som kan vera inspirasjon for hyttene i Tussehagen.

Leikeland

men også gjennom meir seriøse opplegg. Her vil
Skogstien vera sentral.

Parken skal stå fram som ein aktivitetspark for publikum i familiesesongen, difor må det vera eit godt
tilbod av varierte aktivitetar for alle aldersgrupper.
Mange av desse vil vera slike som ein finn elles i
barnehagar, skular og andre opplevingsparkar.

Gullgraving i skråninga av Gullhaug høyrer sjølvsagt
med. Her finst det ein del kvarts som glimar.

Ein leikeby, med ei gaten som består av typiske bygningar som du finn i ei bygate, høyrer med. Det må
vera butikkar, frisør, lege, apotek, post, bank, mm.
I tillegg vil det i Gullparken vera lagt vekt på aktivite- Dette vil vera populært, ikkje minst på regnvêrsdatar som gir kunnskap, dels gjennom leik og moro,
gar.

Bilda illustrerer typiske aktivitetar som kan leggjast
inn under Leikeland. Sjølvsagt vil dei elektriske gravemaskinane i Gullparken vera utstyrte med tømmerklype i staden for grabb. Dei to nedste bilda er
frå Foldvikparken i Vestfold, resten er frå Fårup
sommerpark i Danmark,

I tillegg til tur-orientering kan det også lagast ordinære o-løp, dessutan såkalla o-troll for dei minste.
Utanfor parken, i eit område på rundt 7 kvadratkilo- Underteikna var i mange år leiar for o-sporten på
meter, ligg det kvart år ute tur-orienteringspostar. Halsnøy.
Det er dessutan fleire merka løyper i området, til
Også nokre friidrettsøvingar bør få sin plass, på eit
dels med mange kulturminne undervegs.
lite mini-stadion. Det kan vera lengdehopp, høgde-

Tur-orientering og -løyper

Sidan parken er såpass stor som 200 dekar, er det
meininga å ha eit mini-tur-orienteringsopplegg liggande innafor gjerdet. Kart blir utlevert, og publikum tek seg fram på eiga hand.
Også innafor team-building, seminar, familiejulebord og likande arrangement, kan dette vera nyttige
element å ta med.

hopp, kulestøt eller ballkast, pluss 60m løp, også
hekkeløp.

Fyrstikkslottet
Sentralt i parken skal det byggast eit bygg som ser
ut som eit slott bygd av fyrstikker. Dette inneheld
komplett selskapslokale for inntil 120 eller 160 personar, med tilhøyrande salong, bar, møterom, garderobe, storkjøken, med meir.
Fyrstikkene kan vera i dimensjon 50x50 mm, med
lengd på opptil ein meter.
Slottet vert ramma inn av ein vakker hage, med eit
lågt gjerde rundt. Dette gir publikum høve til å studera dette frå utsida, sjølv når det går føre seg lukka
arrangement i slottet.

Fyrstikkslottet er tenkt brukt for festlege samkomer
av ein viss storleik, dessutan som middags- og festarena ved seminar og andre arrangement som på
dagtid kanskje føregår andre stader i parken.
Det kan altså vera slike lukka arrangement også
midt under publikumssesongen om sommaren, men
Fyrstikkslottet ligg då som eit vakkert slott midt i
parken, med folk rundt på alle kantar.
Dette vil vera kjempegod marknadsføring overfor
eit større publikum, av Gullparken som arena for
mange typar arrangement gjennom resten av året.

Desse enkle fyrstikkhusa gir berre ein liten smak på
korleis Fyrstikkslottet kan dekorerast uvendig.

Mold og mat
Skogbruk vil altså ha hovudfokus i Gullparken, fordi
parken ligg på ein skogeigedom, og fordi skogbruk
må vera ein av dei viktigaste innsatsfaktorane i det
grøne skiftet.

på kjøkenet i parken, og serverte til gjestene. Er produksjonen stor nok, kan kanskje noko seljast i butikken i parken.
Mold og mat vil fortelja om korleis me må dyrka
mat i framtida, dersom alle skal få nok, og me samstundes skal berga klimaet og miljøet vårt.

Men korleis me skal brødfø eit stadig veksande folketal, som vil veksa frå 7,7 milliardar i dag til 10 milliardar i 2050, er òg eit svært viktig prosjekt i det
grøne skiftet.

Mat er nøkkelressursen for at mennesket skal overleva. Dagens industrilandbruk produserer mykje
mat, men øydelegg samstundes jordsmonnet, slik at
det produserer mindre for kvart år.

Difor vil berekraftig matproduksjon òg få eit sterkt
fokus, kanskje først og fremst frå og med Trinn 2,
sidan parken må utviklast gradvis.

Jorda produserer altså mindre mat, parallelt med at
folketalet på kloden aukar. Dette må nødvendigvis
føra til eit skjeringspunkt, der det ikkje lenger er
mogleg å dyrka mat nok til alle. Krig er då den vanlege konsekvensen.

Professor Dag Jørund Lønning har lova å bidra på
eitt eller anna nivå i utforminga av dette temaet
(www.jordboka.no, og www.komposten.no).

Tanken er at dette skal presenterast på ein slik måte
I samband med temaet Mold og mat vil det bli dyrka i Gullparken, at folk reiser heim og tek metodane i
ein del vekstar i parken, desse blir sjølvsagt brukte bruk sjølve, i sin eigen kjøkenhage.

Insekthotell må det vera i parken, slik at me kan
dyrka mat (bildet er frå Kristiansand). Vindruene
veks frodig på Fatland. Her litt av avlinga i fjor.

Bygningsmasse

Trinn 0

Forutan dei bygningane som er nemnde ovanfor og
nedanfor, vil det vera trong for mange små hytter
og tak rundt i parken, og i skogen innanfor gjerdet.
Dette fordi dette ikkje berre skal vera ein godvêrspark, men han skal kunna brukast uansett korleis
vêret er.

Det som skal kunna utførast i Trinn 0 må vera tiltak
under Trinn 1, som ikkje krev reguleringsplan. Vidare må det vera tiltak som kan stå på eigne bein, som
tilbod til lokalområdet, og som tilleggsnæring for
garden, dersom totalprosjektet skulle stoppa opp.
Trinn 0 kan omfatta desse delprosjekta:

Som nemnt så vil leikebyen, som består av leike•
hytter, vera bygd av materialar frå eige sagbruk. Her
vil det finnast butikkar og alt anna som du normalt •
finn i ei bygate. Perfekt for leik når vêret ikkje er det
beste.
•

Utarbeiding av reguleringsplan

I dag går det ei høgspentlinje gjennom parken, den- •
ne skal flyttast og leggjast i jord. Stolpane skal stå
att, og dei skal brukast som rammeverk for utsiktstårn og liknande.

Opparbeiding av området rundt sagbruket,
herunder velteplass som òg kan brukast til
parkering

Eit mindre amfi sentralt i parken skal formast inn i
terrenget, og med scene som høver for mini-teater. •
Det skal ha maks 100 sitjeplassar, og det bør vera
tak over desse.
•

Tilrettelegging av sagbruket for informasjon,
kurs og demonstrasjon

•

Framdrift
Det meste av byggeverksemd i parken må venta
med oppstart til reguleringsplanen er godkjend.
Men dersom ein del av det andre kan gjerast våren
og sommaren 2019, er det visse sjansar for at parken kan opna sitt første driftsår i juni 2020.
Det som må byggjast opp før denne driftsstarten,
kallar me Trinn 1. Det som skal gjerast før driftsår
nummer to, kallar me Trinn 2. Det som skal gjerast
gjennom dei følgjande åra, kallar me Trinn 3.

•

Planlegging av infrastruktur (veg, vatn,
straum, avløp, breiband)
Opparbeiding av Skogstien

Opparbeiding av Miniskogen

Opparbeiding av trematerialar som skal
nyttast i parken
Opparbeiding av vegar og annan infrastruktur
som uansett kan nyttast på garden

Trinn 1
Forutan det som allereie er utført under Trinn 0, vil
Trinn 1 måtta innehalda alt som er nødvendig for at
det skal kunna bli ei viss drift i parken. Første driftsåret vil naturleg nok parken verka litt uferdig for
publikum, men med lågare billettpris er det likevel
viktig å halda ope, for å marknadsføra parken og
Trinn 2, med tanke på neste sesong.

I tillegg har me eit Trinn 0, som omfattar den delen
av Trinn 1 som kan utførast før reguleringsplanen er
klar. Dette må vera tiltak som vil ha nytteeffekt sjølv
om reguleringsplanen av ein eller annan grunn ikkje Trinn 2
skulle bli godkjend, eller om det skulle stranda på
Når Trinn 2 er utført skal parken stå fram som
finansiering.
komplett, sett frå publikum si side.
Den ambisiøse framdriftsplanen tilseier dermed
desse ferdigdatoane:
•

Trinn 0: Oktober 2019

•

Trinn 1: Juni 2020

•

Trinn 2: Mai 2021

•

Trinn 3: 2022 og vidare utover

Trinn 3
Trinn 3 omfattar alt som skal gjerast etter at Trinn 2
er fullført. Det vil i hovudsak vera tiltak som kjem til
under vegs, og som difor ikkje er planlagde i dag.

Eigartilhøve

Det blir tatt sikte på ein kombinasjon av eigeninnsats, eigne materialar, banklån, stønad/lån frå Innovasjon Norge, og stønad frå andre institusjonar.

Eigedomen er i dag eigd av Arne Gjerde, og det er
han som står som initiativtakar og eigar av Gullparken, i regi av sitt ENK. Kor vidt parken skal delast frå Finansieringsplanen er ikkje utarbeidd per i dag, då
litt meir undersøkande arbeid må utførast først. Ikog eigast og drivast av andre, evt. eit eige selskap,
kje minst kva institusjonar som kan vera villige til å
må ein ta stilling til seinare.
gi direkte stønad til prosjektet.
Ikkje minst må Innovasjon Norge sine innspel ha
innverknad på ei slik avgjerd, noko som har saman- Ei viktig finansieringskjelde vil vera sponsorar
heng med at dei har stønadsordningar for landbru- (herunder samarbeidspartnarar). Ein sponsor kan
vera eit firma som berre vil sponsa for å støtta proket som ikkje nødvendigvis andre kan gjera seg
sjektet, men det kan òg vera eit firma som gjerne vil
nytte av.
byggja opp ein eigen attraksjon i parken, for eigne
Men også andre bidragsytarar og samarbeidspartmidlar, og for å promotera det dei driv med. Dette
narar vil kunna ha synspunkt på korleis eigarskapen må sjølvsagt då vera i tråd med det grøne skiftet,
bør vera.
som parken jo har som hovudtema.

Driftsøkonomi

Eit døme kan vera eit energiselskap som produserer
grøn kraft. Dei kan få i oppgåve å byggja ein attraksjon som skal vera underhaldande og opplysande,
og som i praksis viser både informasjon og oppleving av dei fornybare energikjeldene vasskraft, solkraft, vindkraft, bølgekraft og tyngdekraft.

Konseptet baserer seg på at drifta skal gå i pluss frå
dag ein. Noko anna vil berre føra til eit konstant
press på likviditeten, og det vil vera vanskeleg å få
finansiert vidare utbygging, slik bankane sine vurde- Eit anna døme kunne ha vore fiskeoppdrett, som
det finst mykje av i nærområdet, som har flust opp
ringsmodellar fungerer i dag.
av pengar, og som produserer mat. Men sidan den
Følgjeleg må det i Trinn 1 byggjast opp mest mogleg produksjonen er nesten så langt frå å vera bereav dei ressursane som kan gi direkte inntekter.
kraftig som det er råd å vera, må den haldast utanfor.
Dei tre viktigaste slike ressursar blir då, i prioritert
rekkefølgje:
•

Overnatting

•

Aktivitetstilbod

•

Servering

Kalkyle

Meir info
Denne prosjektskildringa er kanskje mangelfull, sidan det berre er ein kort presentasjon av Gullparken-prosjektet for institusjonar som treng å setja
seg inn i det.

På nettsida mi, www.ag3.no, ligg det ein del meir
Kalkylen er under arbeid. Totalramma for Trinn 1 er informasjon. Elles kan eg kontaktast på
estimert til 12 millionar. Samarbeidspartnarar kan arne.gjerde@n-lt.no, eller på telefon 938 17 200.
koma inn med finansiering som gjer at denne ramma kan bli utvida.

Finansiering
Finansieringa er sjølvsagt avgjerande for om prosjektet blir sett i verk, og i kva omfang det skjer. Avhengig av kva finansiering som kan oppnåast, må
kanskje prosjektet sitt omfang revurderast, anten
opp eller ned.

Vidare utbygging
Dei viktigaste parkane som finst i dag har eit eller
anna slags Vannland, noko som er populært for familiar. Dette har eg ikkje teke med her i Trinn 1,
fordi det kostar ein del, det krev omfattande vedlikehald, og det er mindre aktuelt utanfor familiesesongen.
Likevel bør det nok koma inn i Trinn 2, helst då ved
hjelp av ein sponsor, som bygger dette ut i eigen
regi.
Eit anna viktig objekt er Kote 66. Det er eigentleg ei
markering av kor denne kota går i terrenget, saman
med litt info om at her vil havet stiga til, dersom all
isen på Antarktis ein dag skulle smelta.
Tanken er å laga kai i dette flomålet på 66 meter
over fjorden, som folk vil sjå nedanfor seg. På kaien
ligg Snøggbåtterminalen, med venterom og det heile. Og med informasjon om at det kanskjer er nokre
hundre år til opninga.
På venterommet må ein sjølvsagt få kjøpt seg ei
pølse eller svele, og rommet kan elles i praksis brukast til klasserom eller møterom.

Fatlandsvatnet er ei perle som
ligg like ved Gullparken.

Vannland i Fårup sommerpark i Danmark. Nedanfor: Kote 66, med fjorden under.

Er parken liv laga?
Det er ingen park i landet som tek utgangspunkt i
det grøne skiftet, så vidt kjent. Det åleine burde vera grunn nok til å svara ja på spørsmålet.

Visste du at i vår region (Sunnhordland + Haugalandet) bur det 175 000 menneske, men me har ikkje
ein einaste komplett opplevingspark her?

Førebelse kalkylar viser dessutan at prosjektet vil gå
med driftsoverskot frå og med første driftsåret, sjølv
om parken berre har ope tre månader for publikum,
og resten av året stengt. Det er altså så langt ikkje
rekna med nettoinntekter av arrangement og utleige som vil skje gjennom dei ni andre månadene.

Og visste du at i heile Hordaland er det berre éin
slik park, nemleg Mikkelparken i Kinsarvik? Der var
det 55 000 gjester i fjorfjor sommar, og i fjor var det
truleg mange fleire, på grunn av det fine vêret.

Men sjølvsagt blir det inntekter også av desse arranementa, dei er faktisk ein svært viktig del, både
fagleg og økonomisk.

Mikkelparken er på berre 30 dekar, mens Gullparken blir på nesten 200 dekar. Det gir rom for mange
fleire typar aktivitet. Og me kalkulerer berre med 6
000 gjester første sommaren.
Det er på tide me kjem i gang!

