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OM DENNE STUDIEN / FORANKRING

YDSTEBØPARKEN (1931)

BJELLANDPARKEN (1902)

TOSKAPARKEN (1892)

GROOMPARKEN (1903)

LAGJAPARKEN (1949)

ÅDNØYSKJÆRET (1947)

Mulighetsstudien «Havets katedraler» omhandler tre 
av totalt seks hummerparker på Kvitsøy i Rogaland: 
Bjellandparken (1902), Ydstebøparken (1931) og den 
tidligere Haalandsparken (1947) på Ådnøyskjæret. Studien 
er utført av Arkitektkontoret Schjelderup & Gram på 
bestilling fra de tre eierne av parkene: Karmsund Maritime 
Kvitsøy AS v/ Ann Helen Hystad, Stavanger turistforening 
v/ Preben Falck og Bjellandparken AS v/ Ole Christian 
Meldahl, finansiert gjennom tilskudd fra Riksantikvaren.

Studien inngår i Kvitsøy kommunes overordnede prosjekt 
Levende kystkultur, som etter planen skal gjennomføres 
i årene 2022-2025. Prosjektets uttalte hovedformål 
er ”å ivareta Kvitsøys kulturminner og kulturmiljø på en 
bærekraftig måte, slik at disse kan spille en positiv rolle i 
samfunnsutviklingen”.

Som rammeverk for vårt oppdrag har vi hatt særlig nytte 
av det forarbeid som Kvitsøy kommunes ordfører, Stian 
Giil Bjørsvik, har gjort. Her formuleres klare målsettinger 
som er tydelig forankret i Kommuneplanens samfunnsdel 
og i Kulturminneplanen. Vi tillater oss å sitere selektivt som 
grunnlag for egne kommentarer.
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Hummerparkene som bevaringsverdige kulturminner.

Målsetting: Å få en oversikt over restaureringsbehovet og 
potensialet i parkene, for å sikre at bygningene og historien 
bevares.
Nøkkelord fra planverket: Kvitsøy er i en særstilling.

Kommentar: Det har åpenbart vært en utløsende faktor for vårt 
oppdrag at hummerparkene på Kvitsøy, og kulturhistorien de 
representerer, er i ferd med å forsvinne. Tidligere er to av fem 
overdekte parker ødelagt i storm og en er betydelig ombygd, 
med store tap av historisk kildemateriale som resultat. 
Allerede i 1994, konkluderte Helge Schjelderup med at både 
Groomparken og Bjellandparken har høyeste verneverdi. Et 
formelt bygningsvern med hjemmel i Kulturminneloven, i form 
av fredning, bør derfor vurderes som del av helheten.
Det som er i ferd med å gå tapt er ikke bare selve bygningene, 
men et bredt spekter av kulturhistorie tilknyttet disse; båtkultur 
og sjømannskap, kjennskap til geografi og farvann, håndverk 
og yrkeskunnskap, håndlag med redskap, arbeidsmåter, 
ferdigheter, materialkunnskap, skrevne og uskrevne regler, 
språk og terminologi. Mye av dette har varianter og «dialekter» 
som er særegne for Kvitsøy, men også som knytter Kvitsøy til 
en større kontekst.

Et varig og velfungerende bygningsvern vil også dreie seg om 
å ta byggene i bruk, og gi dem en funksjon som gir brukere 
og fellesskap et eierskap til byggenes ve og vel. Særlig i så 
værutsatte områder som Kvitsøy, vil jevnlig bruk, tilsyn og 
istandsetting være en nøkkelfaktor for å lykkes.

Kommunens planer og visjoner for Kvitsøysamfunnet som levende 
kystkultur.
Andre offentlige planer og lovverk.
Allmennhetens behov og ønsker.

Ydstebøparken, bruk, tilstand, behov for tiltak, ideer om fremtidig bruk

Bjellandparken, bruk, tilstand, behov for tiltak, ideer om fremtidig bruk

Ådnøyskjæret, bruk, tilstand, behov for tiltak, ideer om fremtidig bruk

Identifisere sambruksfordeler. 
Hvordan blir de sterkere sammen?
Hvordan utfyller og kompletterer de hverandre?
Også: Hvilke utfordringer løses best for parkene samlet?

De tre parkene som en samlet ressurs for realisering av visjonene.
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Hummerparkene som ledd i en satsing på reiseliv.

Målsetting: er å legge til rette for opplevelsesbasert turisme til 
knyttet hummerparkene.
Nøkkelord fra planverket: ‘overnatting’, ‘lokal mat’, ‘mangfold av 
aktiviteter’, ‘historiefortelling av høy kvalitet’.

Kommentar: Et mangfold av aktiviteter, av muligheter 
for deltakelse og samhandling, vil være essensielt for 
historiefortellingens kvalitet. Dette gjelder også for dem 
som bare besøker. Kvitsøy har en unik mulighet til å 
gjøre sine gjester «en erfaring rikere». Vern og utvikling av 
hummerparkene vil kunne legge til rette for dette.

“Sterke inntrykk med små avtrykk”  (Nasjonal reiselivsstrategi 2030)

“morgendagens reiseliv må ha et vinn-vinn-perspektiv, med positiv verdi 
for både næringsaktører, de besøkende, lokalsamfunnet, innbyggerne og 
kloden”

“et reiseliv og en voksende turisme som ikke styres vil påføre ‘tredje parter’ 
belastninger, det være seg sårbare naturområder, dyreliv og kulturskatter, 
innbyggere, frivillige organisasjoner eller beredskapsetater”

“det er ofte opplevelsene som setter folk i bevegelse og som skaper ‘reason 
to go’, det vil si sterk personlig reisemotivasjon”

“Det handler om å gi gjestene personlige opplevelser som involverer og 
berører dem følelsesmessig, og som gjør reisen eller besøket verdt å betale 
for”

Hummerparkene som ledd i merkevareproduksjon.

Målsetting: Å styrke Kvitsøy som merkevare.
Nøkkelord fra planverket: ‘produksjon og foredling av sjømat’, 
‘kortreiste produkter fra blågrønn sektor’.

Kommentar: Kvitsøy sin historie er uløselig knyttet til utnyttelsen 
av havet som matkilde, til beitende sau og forvaltning av 
naturressursene. Ved å gjøre hummerparkene mer synlige, 
tilgjengelige og relevante som reise- og opplevelsesmål for 
de besøkende, gis det også anledning til å markere seg som 
leverandør av høy kvalitet og stor troverdighet. Kvaliteten på 
opplevelsen og tiltroen til produktene henger sammen.

KARMSUND MARITIME 
KVITSØY

KVITSØY
HUMMER

HUMMERPARKENE
 PÅ KVITSØY
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Hummerparkene som en del av en identitetsbygging.

Målsetting: Å styrke Kvitsøys identitet som ‘hummerøya’ gjennom å utvikle parkene, 
fremheve særpreget og gjøre dem mer tilgjengelige.
Nøkkelord fra planverket: ‘helhetlig tanke: kystkultur, hummer, sjø, hav, maritimt, 
forskning, opplevelse, kompetanse og egenart’, ‘mer tilgjengelige’.

Kommentar: I en fremtid med økende press utenfra blir dagens og morgendagens 
Kvitsøybu sitt felles eierskap til det stedstypiske ekstra viktig. Begrepet identitet ligger 
tett på ‘selvoppfatning’; altså det man opplever at man er. Dette er igjen knyttet til de 
sammenhenger og handlinger man deltar i og dannes i, får tilhørighet til prosessene og 
eierskap til resultatene. Prosjektet med vern og utvikling av hummerparkene bør derfor 
søke å engasjere til bred lokal deltakelse. Prosjektet kan bli en «dannelsesreise» i eget 
kulturlandskap der nye generasjoner får mestringsopplevelser å bygge sin femtid på.

Hummerparkene som del av en helhetlig aktivitet.

Målsetting: Å knytte hummerparkene tettere opp til den helhetlige aktiviteten som har 
utspring i kultursentrum Grøningen. 
Sitat fra planverket: «Hensikten er at området skal være til beste for Kvitsøy, og i tråd 
med Kvitsøy sin kultur, og at den helhetlige tanken beholdes som en rød tråd gjennom 
all utvikling. Den helhetlige tanken blir da kystkultur, hummer, sjø, hav, maritimt, forskning, 
opplevelse, kompetanse og egenart i tråd med Kvitsøy sin sjel og identitet. Og at dette 
samspillet vises igjen i bygninger og innhold.»

Kommentar: Kultursentrum Grøningen består av hummermuseet, klekkeriet 
(hummeryngel), det gamle fiskemottaket, gjestebrygge og kai. Her er det også tenkt at 
det restaurerte losfartøyet Kvitsøy 1 skal ha sin faste havn. Det er naturlig å tenke seg at 
også andre veteranbåter får sin base i dette miljøet, ikke minst ved en satsing på bygging 
og bruk av Kvitsøys egne båttyper, Kvitsøybåten og Kvitsøysnekka. Hummermuseet i Grøningen, Foto: Ryfylkemuseet.

Foto: Engøyholmen kystkultursenter
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DET VESTNORSKE HUMMERNETTVERKET

Senterposisjon: -4176.39, 6568454.63
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 22.04.2022

Registrering av hummerhavner og hummerparker på 
Sørvestlandet, Helge Schjelderup 1994.
Hummerpark: avstengt havbukt eller sund for oppbevaring av 
levende hummer.
Forekommer åpen eller overdekket med tak.

Hummerhavn: eksporthavn for hummer. Sted for mottak og 
oppbevaring av hummer enten i kister i sjøen eller i hummerparker, 
for senere innlasting og direkte eksport til utlandet.

Hummermottak/pakkested: sted for mottak og oppbevaring av 
hummer i kister i sjøen (eller park), for senere pakking av hummeren i 
kasser for videre forsending og eksport. Pakkingen i kasser foregikk 
ofte i vanlige sjøhus, og hummerkister lå gjerne fortøyd i sjøen like 
utenfor.

1. Tysnesøy, Nedrevåg
2. Espevær 

3. Austre Bokn, Nordre Vågaholmen
4. Kvitsøy

5. Tungevågen
6. Stavanger havn
7. Tananger havn
8. Vatnaholmane
9. Ny Hellesund

Tillegg fra skriftlige kilder (amtmann de Fine, 1742)
A. Presthavn (Torvastad)
B. Åkra
C. Sjernarøy  

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

A

B
C

En åpen hummerpark
En åpen og to overdekkede 
hummerparker. Hummerhavn
En åpen hummerpark
En åpen og fem overdekkede
hummerparker.
Hummerhavn
Hummermottak/pakkested
Hummerhavn
Hummerhavn
En åpen hummerpark. 
Hummerhavn

Hummerhavn 
Hummerhavn
Hummerhavn

Hummerparker, hummerhavner og -mottak på Sørvestlandet.
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FRA SJØKISTE TIL HUMMERPARK

I Norge har den europeiske hummeren sitt domene 
langs Norskekysten opp til Trøndelag, og da spesielt 
på Sørvestlandet. Hummerfisket har fremfor alt vært et 
kommersielt fiske som startet forsiktig på 1600-tallet. Det 
har vært en ”folkelig” attåtnæring ved at det kun krevde 
enkelt utstyr: en liten robåt og noen teiner. De beste 
fiskeplassene finnes der hummeren trives best: i sund og 
farvann rundt holmer og skjær. 

Etterspørselen etter hummer kom i begynnelsen fra 
Holland og Skottland, senere ble England viktigst, før 
resten av landene orientert mot Nordsjøen fikk større 
og større plass i markedet. På 1700- og 1800-tallet ble 
hummeren lastet over i hummerbysser (brønnbåter) for 
ferden over til europeiske havner. Fra 1870-tallet overtok 
rutegående dampskip mer og mer, og da begynte en 
også å pakke hummeren i kasser.  

Før den levende hummeren ble eksportert måtte den 
mellomlagres. Opprinnelig ble hummeren lagret i store 
trekister i sjøen, gjerne i de tidlige hummerhavnene 
Stavanger, Tananger, Vatnaholmane og Ny-Hellesund. 
Selv om det ble fanget mer hummer andre steder, 
viste Kvitsøy seg spesielt velegnet for mellomlagring 
av hummer siden her var god strøm og friskt sjøvann. 
I tillegg var det lite fare for tilsig av ferskvann som er 
skadelig for hummeren. Dette la til rette for de åpne 
hummerparkene: naturlige sund og poller som kunne 
stenges ved å bygge steinmurer der hvor vannet fortsatt 
kunne strømme inn og ut. 

Copyright © Free Vector Maps.com

Hummereksporten fra Sørvestlandet til landene rundt Nordsjøen.

Tyskland

Danmark

Frankrike

Belgia

Nederland /
Holland

Skottland

Kvitsøy

England
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Den åpne Toskaparken ble den første på Kvitsøy 
(Hvidingsø) ved ferdigstillingen i 1892. Denne måten å 
lagre hummeren på hadde sine utfordringer. Grunnene 
i de åpne parkene kunne ofte bli oppvarmet til 
temperaturer som gjorde at hummeren ble skadelidende. 
Det kunne også være krevende å få samlet inn 
hummeren fra disse vide bassengene når de skulle 
selges. Neste utvikling kom med den overdekkede 
hummerparken, regulært utformet og gjerne 600-900 
m² i størrelse. De to neste parkene på Kvitsøy var 
overdekket: Groomparken og Bjellandparken. 
Bjellandparken ble ferdigstilt i 1902 av Chr. Bjelland 
& Co med en total kapasitet på omtrent 35 000 
hummer. Stavanger-firmaet begynte med eksport 
av hummer i 1880-årene som en sen variant av de 
norske og utenlandske handelshusene som dominerte 
konkurransen om oppkjøpsretten til hummeren fra 1600- 
tallet og utover.

For den overdekkede parken stengte man av et 
smalt sund i begge ender men nå måtte også 
takkonstruksjonen hvile på grunnmurer langs sundet. 
Denne takkonstruksjonen satte krav til en mer regulær 
form på bassenget, slik at taksperrene kunne repeteres 
med minst mulig variasjon. Konstruksjonen både her, 
og i parken firmaet bygde noen år tidligere på Espevær 
i Bømlo, vitner om Christian Bjellands høye industrielle 
ambisjoner. I en tid da teglpanner var det rådende 
tekkematerialet var Bjelland en forgjenger i bruken av 
bølgeblikk.
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Toskaparken. Åpen hummerpark ferdigstilt 1892.
Foto: Helge Schjelderup

Flyfoto 2021

Bjellandparken. Overdekket hummerpark ferdigstilt 1902.
Foto: Helge Schjelderup

Flyfoto 2021
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Utover 1920-tallet ser det ut til å ha skjedd en 
maktforskyvning i markedet etter at tanker om 
prisregulering og forutsigbar inntekt for fiskere hadde 
begynt å gjøre seg gjeldende i Norge. I Ydstebøhamn 
på Kvitsøy startet også auksjonssalg av hummer i 1924, 
hvor høyeste byder fikk tilslaget. Salg etter vekt, fremfor 
fast pris per stykk gjorde også salget jevnere og mer 
forutsigbart. Trolig er dette noe av forklaringen på at 
fangsten av hummer i Norge økte voldsomt i 30-årene, 
fra rundt 300 tonn i 1920 til ca. 1300 tonn i 1932. 

Det var under disse forholdene at lokale krefter gikk 
mer aktivt inn i eksportmarkedet på Kvitsøy. I 1931 
bygde Kvitsøy-brødrene Lauritz og Erling Ydstebø egen 
park over Straumsundet, med kapasitet på rundt 30 
000 hummer; Ydstebøparken. På dette tidspunktet 
hadde betong overtatt for granittblokker i oppmuring 
av bassengene, og den foretrukne taktekkingen var 
bølgeblikk. I samme periode overtok også Otto Ydstebø 
Groomparken, og senere bygger han pakkhuset på 
Grøningen, som i dag huser hummermuseet.
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Groomparken. Overdekket hummerpark ferdigstilt 1903.
Foto: Helge Schjelderup

Flyfoto 2021

Ydstebøparken. Overdekket hummerpark ferdigstilt 1931.
Foto: Helge Schjelderup

Flyfoto 2021
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Dato: 25.05.2022Koordinatsystem: ETRS89/UTM sone 33N0 25 meterHaalandsparken. Overdekket hummerpark ferdigstilt 1947.
Foto: Helge Schjelderup

Flyfoto 2021

Lagjaparken. Overdekket hummerpark ferdigstilt 1949.
Foto: Helge Schjelderup

Flyfoto 2021

En siste, store oppsving hummereksporten kom i 
perioden mellom 40- og 60-tallet.
En ytterligere styrking av fiskernes stilling fulgte 
etableringen av Rogaland fiskesalgslag i 1946. 
Gjennom salgslagets mottak på Grøningen kom Kvitsøy 
til å dominere som mottak for hummer i Rogaland i 
1950-årene.

I 1947 bygget Rudolf Haaland Hummerpark på 
Ådnøyskjæret, Haalandsparken, etter å ha drevet 
med eksport siden 1932. Parken hadde kapasitet på 
omkring 30 000 hummer. Også her ble grunnmuren 
ble bygget i betong, mens eternittplater ble brukt som 
tekkemateriale. I den seneste perioden fikk parkene enda 
lettere og spinklere takkonstruksjon og det tradisjonelle 
undertaket av bord ble sløyfet. Den siste hummerparken 
på Kvitsøy, Lagjaparken, ble bygget i 1949 av Rogaland 
fiskesalgslag. 

På 1960-tallet kollapset hummerfisket i Norge, trolig på 
grunn av tiår med overfiske. Det gikk fra 800 registrerte 
tonn i 1960 til rundt 200 tonn i 1970, og under 50 tonn 
i 1990. Både Groomparken og Haalandsparken ble 
sent på 1900-tallet ødelagt i storm. Bjellandparken og 
Ydstebøparken er de mest intakte av hummerparkene i 
dag, mens Lagjaparken (Rogaland fiskesalgslag) er blitt 
ombygd til fritidsbolig i senere år.
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Kvitsøy er et av områdene i Norge som først ble isfri, 
og derfor finnes det også spor etter sesongbasert 
bosetting fra langt tilbake i tid. I forbindelse med en nyere 
arkeologisk utgraving ble det funnet hellelagte steingulv 
som er tidfestet til ca. 5700 år f.Kr.. i eldre jernalder. På 
holmene sør for Kvitsøy ligger det fredede spor etter 
bosetting fra tilbake til jernalder/middelalder på Vestre- 
og Austra Buøya, Kalvholmen og Rossøyna: hustufter, 
steingarder, gravrøyser, steinlegninger og rydninger.
I 2021 ble vestlige del av Kvitsøy en av 19 områder som 
ble innlemmet i Riksantikvarens liste over kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse (KULA).  

Her pekes det på de unike naturgitte forholdene som 
har formet kultur og landskap på Kvitsøy: et åpent 
og bølgende landskap hvor grunnen er bygd opp av 
basiske grønnsteinsbergarter og fyllitt som gir et rikt 
og godt jordsmonn for dyrking og frodig beitemark; og 
ikke minst mangfoldige holmer og skjær som skaper 
et nettverk av skjermede farvann med frisk sjø og god 
strøm i sundene.

Den nasjonale interessen knytter Riksantikvaren til 
bestanddelene i kulturlandskapet og knytningen til 
”lave og småknausete terrengformer og den opprevne 
kystlinjen med de mange øyene, holmene og smale 
sundene”. Bestanddelene som utheves i dette samspillet 
er den småskala havnebebyggelsen, hummerparkene, 
beitelandskapet med godt bevarte forhistoriske 
gårdsanlegg, piggsteinsgjerdene og steingardene.

ÅRTUSENER MED LIV OG SKJØTSEL

Kulturlandskapet på Kvitsøy. Foto: Arkeologisk museum, UIS
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I 2017 ble bøndene på Kvitsøy vinnerne av Nasjonal 
kulturlandskapspris for god skjøtsel og forvaltning av 
landskapet, særskilt gjennom aktivt beite med sau 
på de mange holmene. Det lå sentralt i tildelingen at 
kulturlandskapet representerer skjøtsel med svært lange 
tradisjoner og lang kontinuitet. Det ble også trukket frem 
at beitingen er positiv for det biologiske mangfoldet 
på holmene, siden det hindrer gjengroing og er med 
på å verne om truede og sårbare arter. Skjøtselen 
består i beiting, rydding og brenning. I 2020 kunne 
Statsforvalteren melde om totalt 351 beitende sauer på 
47 holmer.

Historisk har over 80 holmer blitt aktivt beitet, og noen av 
disse var bare små flytteskjær der sauene beitet i noen 
dager eller uker. Tidligere ble gamlekaien i Ydstebøhavn 
brukt som fortøyningskai når bøndene skulle frakte 
sauene til beite på de mange holmene, og på nordsiden 
ligger det en trapp som ble brukt til ilandstigning for 
dyrene. 

Kommunenes skjøtselplan fra 2011 inneholder oversikt 
over beiting på Kvitsøy, og melder for eksempel om 10 
sauer over 19 uker på Ådnøya, mens Risøya hadde 8 
sauer i 21 uker. Hansholmen beskrives derimot som 
et eksempel på begynnende gjengroing når beiting 
opphører, og her foreslår skjøtselplanen å brenne eller 
rydde einer før beiting gjenopptas. 
Nordra/Meling Lyngskjær utpeker seg med godt utviklet 
kystlynghei med purpurlyng, og når denne blomstrer på 
sensommeren gir det hele holmen et lilla skjær.

Nasjonal kulturlandskapspris 2017. Foto: Statsforvalteren i Rogaland

Sauer fraktes med båt mellom holmene på Kvitsøy. Foto: Kvitsøy sau og geit
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LIVET MELLOM HOLMENE

Sammen med landbruket har fiskeriet vært hovedinntekten 
til Kvitsøybuen, og hva som har blitt hentet opp har gått 
i bølger ut fra hvilke ressurser som har vært tilgjengelig. 
Vårsilda ble fisket etter langs Rogalandskysten tidlig på året, 
og noe av denne havnet på sildoljefabrikken i Leiasundet, 
som ble bygget på en holme her sent på 20-tallet. 
Brislingfisket i vestnorske fjorder på sommeren var også 
et betydelig fiske for båtene fra Kvitsøy. I dårlig vær og 
landligge ble det fisket i roligere farvann rundt holmene, og 
her ble det dratt alt fra krabbe til sei, torsk, hyse, lange og 
brosme. Det har også blitt høstet tare mellom holmene.

Hummerfisket pågikk hovedsakelig tidlig vinter, et par 
måneder senere enn det som er vanlig i dag. I glansdagene 
på 30-tallet var det et yrende liv med over 80 tomannsbåter 
som fisket etter hummer rundt holmer og skjær med rundt 
8000 teiner. Agnet i teinene var gjerne surnet brisling, 
småsild eller mort fisket med glip. I de mest intensive 
periodene ble det hentet opp teiner både dag og natt, og 
derfor var det mer effektiv å holde seg nært teinene. Ute i 
holmene ble det derfor bygget hummerhytter hvor fiskerne 
kunne sove, lage mat, hvile seg og tørke klær. Disse hyttene 
ble oftest bygget i stein, men noen også i tre. 

Helt siden vikingtiden har Kvitsøy hatt en sentral beliggenhet 
i kystleia langs rogalandskysten, og utenfor holmene ligger 
det flere norske og utenlandske skipsforlis. Det eldste forliset 
en har funnet er den hollandske galioten Stadt Haarlem som 
støtte inn i et skjær ved Varholmen i 1677.

Hummerhytte i Magerøykeila. Foto: Lauritz Haaland, Stavanger Sjøfartsmuseum

Sildoljefabrikk i Leiasundet. Foto: A. B. Wilse, Norsk folkemuseum
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NATUR- OG KULTURLANDSKAPET
EN SÅRBAR RESSURS
Et kulturlandskap innebærer et gjensidig og etablert 
samspill mellom kultur og natur, og flere av de 
naturtypene vi verdsetter høyest er på vikende front fordi 
dette samspillet er i endring. 
 På holmene sør for Kvitsøy finner vi naturtypene 
kystlynghei (1), naturbeitemark (2) og rikt strandberg (3).
Kystlynghei (sterkt truet) og naturbeitemark (sårbar) er 
naturtyper som er formet av menneske og beitedyr 
gjennom tusenvis av år, og er avhengige av fortsatt 
aktiv skjøtsel for å overleve. Rike strandberg har ikke et 
tilsvarende samspill med menneskelig aktivitet, men på 
holmene ligger de gjerne i mosaikk med naturbeitemark.
Under vann i mellom holmene finner vi også viktige 
naturtyper som bløtbunnsområder i strandsonen, større 
tareskogforekomster og skjellsand.
 Artsmangfoldet henger tett sammen med egenskapene 
til de ulike naturtypene, og på holmene i området er det 
gjort observasjoner av flere planter og vegetasjonstyper 
av nasjonal forvaltningsinteresse:

ETRS_1989_UTM_Zone_33N

km0,50

Tegnforklaring

0,25

© Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra
andre kilder (bl.a. Statens kartverk).

1: 10 000

Utvalgte naturtyper, områder
Slåttemark

Slåttemyr

Hule eiker

Kalklindeskog

Kalksjøer

Kystlynghei

Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone

Olivinskog

Naturtyper - DN-håndbok 13 - alle
Svært viktig og viktig

Lokalt viktig

GeocacheGråtone

Kystlynghei på Meling Lyngskjer. 
Foto: skjøtselplan for Kvitsøy kommune i Rogaland.

Naturbeitemark på Oksholmen. 

Kart som viser naturtyper blant holmene på Kvitsøy. De tre hummerparkene i studien merket i rød ring.
Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet

1.

2.

2.
2.

2.

2.

2.

2.

2.
2.

2.

2.

3.

3.

3.

Frisk fattingeng (sterkt truet)
Glansteppemose (sterkt truet)
Hårkrinslav (sårbar)
Kamgras-eng (kritisk truet)
Knippesmåfingersopp (sårbar)
Midnattsblå rødspore (nær truet)
Purpurlyng (nær truet)

Purpurlynghei (sterkt truet)
Pusleblom (sterkt truet)
Rød honningvokssopp (sårbar)
Rødskivesopp (nær truet)
Skjoldblad (nær truet)
Steinskorpenebb (næt truet)
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ETRS_1989_UTM_Zone_33N

km0,50

Tegnforklaring

0,25

© Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra
andre kilder (bl.a. Statens kartverk).

1: 10 000

Alle arter av særlig stor forv.int, punkt
Alle arter av særlig stor forv.int, omr
Nær trua arter, punkt
Nær trua arter, omr
GeocacheGråtone

Kart over arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Punkter og skravur viser registrerte observasjoner.
Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet

Pusleblom (sterkt truet) registrert bl.a. på Risøya
Foto: skjøtselplan for Kvitsøy kommune i Rogaland.

Makrellterne (sterkt truet) registrert rundt Ådnøya 
Foto: Tycho Anker-Nilssen / NINA

På miljødirektoratets sider finnes det også oversikt over 
registrerte enkeltobservasjoner og aktivitetsområder for 
fugl av nasjonal forvaltningsinteresse i området:

Alke (sårbar)
Brushane (sårbar)
Dvergdykker (sterkt truet) 
Dvergspurv (sårbar)
Dvergspett (livskraftig)
Fiskemåke (sårbar)
Grønnfink (sårbar)
Gråmåke (sårbar)
Gråspurv (nær truet) 
Hauksanger (kritisk truet)
Havelle (nær truet)
Heilo (nær truet)
Hettemåle (kritisk truet) 
Lappsanger (sterkt truet)
Makrellterne (sterkt truet)

Rosenfink (nær truet)
Rødstilk (nær truet)
Sandsvale (sårbar)
Sanglerke (nær truet)
Sjøorre (sårbar)
Storskarv (nær truet)
Storspove (sterkt truet)
Stær (nær truet)
Svartand (sårbar)
Teist (nær truet)
Tjeld (nær truet)
Vaktel (sårbar)
Vipe (kritisk truet)
Ærfugl (sårbar)

Truede arter kategoriseres som kritisk truet, sterkt truet 
eller sårbar. Nær truet inngår også i rødlistede arter.
(Norsk rødliste for arter og Artsdatabanken)
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FRILUFTSLIV OG ANNEN FERDSEL

ETRS_1989_UTM_Zone_33N

km0,50

Tegnforklaring

0,25

© Miljødirektoratet. Kartet inneholder informasjon fra
andre kilder (bl.a. Statens kartverk).

1: 10 000

Kartlagte friluftslivsområder, verdi
Svært viktig friluftslivsområde

Viktig friluftslivsområde

Registrert friluftslivsområde

Ikke verdisatt friluftslivsområde

GeocacheGråtone

 Fra Rogaland fylkeskommunes kartlegging av svært viktig friluftsområde (rød markering) Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet
Området for ”våre” tre parker, er markert med stiplet omramming.

I 2017 utførte Rogaland fylkeskommune en 
friluftskartlegging på Kvitsøy. Holmene i sør blir beskrevet 
som utfartsområde for båt/kajakk/kano med stor 
brukerfrekvens. Kartleggingen verdsetter området 
som svært viktig friluftslivsområde. Formålet med 
kartleggingen er beskrevet i veileder fra miljødirektoratet, 
og her oppgis det at “metoden vil kunne bidra til å oppnå 
det nasjonale målet om å sikre befolkningen mulighet til 
å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for 
øvrig“
“For å oppnå målet om at alle skal ha mulighet til å drive 
friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers, er det viktig å ivareta 
et bredt spekter av områder med forskjellige kvaliteter som 
gir befolkningen mulighet til å utøve friluftsliv ut fra egne 
preferanser og der de helst ønsker” 
- Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, 
Miljødirektoratet.

De skjermede farvannene mellom holmene er 
et ettertraktet reisemål for privatpersoner og 
foreninger som driver med kajakk og dykking. Disse 
aktivitetene tilbys også av ulike aktører som opererer 
i skjæringspunktet mellom reiseliv og friluftsliv. Andre 
tilbud som markedsføres, er guidede båtturer, fisketurer, 
havørnsafari og selvplukk av gåseegg. I tillegg er det 
tradisjon for årlige klasseturer/leirskole for elever i 
regionen.

Holmene rundt Kvitsøy er et populært mål for kajakkpadlere.
Foto: Eldhug Adventures
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YDSTEBØPARKEN

Aktuell situasjon og bruk
Parken ligger i Straumsundet mellom Sysselskjær 
og Ådnøya, orientert øst-vest. Den er omrammet av 
murer i betong. På langsidene er møtet mellom mur 
og svill stemplet av mot land med ca 6-8 meter lange 
strebebjelker, i bygningshistorien også kalt skorder; fem 
mot Sysselskjær i nord, og fire mot Ådnøya i sør. Selve 
hummerparken er omkring 45 m lang og 15,5 m bred.

Overbygget består av takstoler av saget virke, hanebjelke 
i varierende høyde og ulike vertikale eller skrå avstivere. 
Midt i bassenget er det hele understøttet på et murt 
søylefundament. Taket er tekket med korrugerte 
aluminiumsplater, festet på langsgående spikerslag.  
Parkens vestre gavl er kledd med stående panel, mens 
østgavlen er kledd med bølgeblikk.

Ved parkens østende står et pakkhus i bindingsverk. 
Dette er utformet som en tradisjonell sjøbod, med loft, 
saltak og vindhus, og har et stort, lavt tilbygg langs 
nordsiden. Selve pakkhuset måler omtrent 7,5 x 6,0 m 
og tilbygget omtrent 7,5 x 6,5 m. Hele pakkhuset, samt 
tilbyggets østvegg har liggende trekledning. Resten av 
tilbygget er kledd i bølgeblikk. 

Ydstebøparken sett fra nordøst. Kun en smal brygge foran pakkhusets tilbygg.

Flyfoto viser parken og de karakteristiske skordene.
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Fra øst er det mulig å legge til med båt og komme 
seg inn i parken. Foran porten til pakkhuset er det 
ingen kai, men langs tilbygget er det en ganske smal 
brygge. Akkurat nok, ikke mer. Herfra er det en dør 
inn til parken, samt en enkel, utvendig trapp ned til 
Sysselskjær. Bryggen er noe utsatt for vind fra sørøst, 
spesielt månedene oktober-februar. Samtidig er det godt 
skjermet mot nordvestlig vind, som er mest fremtredende 
i månedene mai-august. 

Parken den eneste som er i bruk i dag, av Karmøy 
Maritime Kvitsøy, - ikke på samme måte eller i 
samme omfang som i gamle dager, men like fullt som 
hummerpark der levende dyr lagres mellom fangst og 
salg. Dermed representerer parken en siste virksom 
rest av den næringen som en gang etablerte disse 
anleggene. Derfor utgjør den en særlig verdi som 
bindeledd til historien og som anledning til å oppleve 
næringen, hummeren og folkene i levende live. 

Parken blir jevnlig besøkt av grupper som vil oppleve 
hummeren på nært hold, også i forbindelse med 
matopplevelser på restauranten i Grøningen. Det blir 
viktig å etablere en formidling på og om parken som kan 
ivareta både næringsvirksomheten og allmennhetens 
interesse for innsyn og opplevelse. 

Til høyre: Levende hummer i kistene er en av de virkelig 
store attraksjonene på Kvitsøy, enten man bare skal 
se eller også for velge en som senere tilberedes på 
Restaurant Grøningen.

Under: Små og store grupper ønsker å besøke 
parken, men, som viser er kapasiteten er begrenset, 
særlig på “bryggen” inne iselve parken. Mindre 
gupper vil, derimot ha stor glede av et besøk. 
Spørsmålet er hvem som skal være vertskap og 
hvor stor besøksaktivitet som kan kombineres med 
forsvarlig drift. 
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Til venstre: Et glimt fra 360 graders fotomaterialet som dekker hele bygningsmassein, 
inne og ute. og hvor man kan navigere fra punkt til punkt.

Under: Hele parken er digitalt dokumentert med laser-skannet punktsky.
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Tilstand og tiltaksbehov

Byggets eiere og brukere følger opp anleggets tilstand og 
sårbarheter som del av den daglige driften og bidrar dermed til at 
skadeutvikling begrenses. Slik sett er dette et eksempel på hvordan 
«vern gjennom bruk» kan fungere i praksis. Samtidig er også dette 
et anlegg på snart hundre år som vil være preget av pågående 
forfall og store, kontinuerlige belastninger på både fundamenter, 
bærende konstruksjoner og tak. I og med at vedlikeholdsbehovet 
er stort, vil også bygningsmassen bli gradvis fornyet og skiftet ut, 
til tider også med modifiserte tekniske løsninger og materialvalg. 
Det er derfor begrenset hva som faktisk står igjen av det originale 
bygget. Diverse understøttelser av taket, også ned mot bassengets 
bunn, tilsier at takverket er marginalt konstruert i forhold til de 
belastningene det utsettes for.
Hele den vestre halvdel av tak og takverk er alt skiftet ut, så 
sent som for 8—10 år siden og det foreligger planer og priser 
for utskifting av resten av takflaten, da også denne er preget av 
fuktskader og en rekke småreparasjoner.
Det er nylig utført reparasjoner og tetting av hull i murverket 
som omslutter bassenget, men de støpte murene vurderes 
ellers som gode og intakte. Midt i bassenget er det et oppmurt 
søylefundament som viser tegn til å være ustabilt. Dette sies å bli 
overflødig når man skifter resten av takverket. Samtidig bør man 
vurdere om dette har historisk verdi som del av den opprinnelige 
konstruksjonen og derfor bør refundamenteres og videreføres.
Det er, på et tidspunkt, benyttet jernbaneskinner som forsterkning 
av pakkhusets noe underdimensjonerte gulv. Disse er nå sterkt 
angrepet av rust. Her vurderes det blant annet å supplere med 
støpte konstruksjoner.

Alt i alt kan man konkludere med at dette er krevende anlegg å 
holde i stand for lønnsom, kommersiell drift. Enda mer krevende 
blir det om vedlikehold, utbedring og endring av anlegget skal skje 
etter antikvariske prinsipper, slik at man unngår at bygget gradvis 
taper sin autentisitet. Dersom dette er aktuelt, bør det utarbeides 
en vedlikeholdsplan / restaureringsplan basert på en historisk og 
aktuell dokumentasjon av bygget. I og med at stigende havnivå er et 
varslet scenario og at hummerparkene er så til de grader knyttet til 
havnivåets forutsigbarhet, vil det bli en stadig større utfordring å gjøre 
tilstrekkelige tiltak. Det er ikke opplagt at jevnt vedlikehold, utskiftinger 
likt for likt eller tilbakeføringer mot det opprinnelige vil være tilstrekkelig 
for å stå imot fremtidens klimatiske utfordringer. En vedlikeholds- og 
restaureringsplan må ta dette i betraktning. 

Det er trolig behov for offentlig innsats for å holde Ydstebøparken ved 
like. Dersom den skulle komme ut av daglig drift og tilsyn, vil det være 
enda viktigere at det offentlige tar medansvar for å beholde parken 
som kulturminne.

Vestre del av takverket ble skiftet ut for 8-10 år siden. Nå står resten for tur.
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Fremtidig funksjon og bruk
Dagens eiere uttrykker primært ønske om å kunne fortsette driften 
som nå, som del av deres satsing innen sjømatnæring. Arbeidet 
de har med reiseliv og formidling er helt på siden av bedriftens 
hovedvirksomhet, og kan oppleves som en belastning for dem 
som skal jobbe med hummeren. Det er samtidig åpenbart, også 
for bedriften, at de står i et gjensidig avhengighetsforhold til 
omkringliggende kystkultur og historie, og de beskriver sin egen 
virksomhet ot yrkesutøvelse som det mest autentiske uttrykk for 
historien, i og med at de daglig står i arbeidet «med oljehyrå på».

Det kan være av interesse, også for eier/driver av parken, å kunne 
tilby bordplass til et mindre lag på inntil 6-8 personer. En slik 
bordsetning bør skje i pakkhusets hovedetasje og med direkte 
tilknytning / innsyn til selve hummerparken. Dette vil ikke dekke 
behov for omfattende besøksvirksomhet, men vil gi parken mulighet 
for å gi et bredere tilbud til dem som kommer i små grupper. 
Dersom det skal servers mat på et slikt sted, må man også ta i 
betraktning at føringer fra Mattilsynet kan gjøres gjeldende. Dersom 
en fremtidig virksomhet også innebærer arbeidsplasser av et gitt 
omfang og varighet, vil også arbeidstilsynets føringer kunne komme 
til anvendelse. Det vil medføre langt høyere krav til fasiliteter for de 
ansatte. Man skal derfor tenke seg om før man endrer og utvider 
arbeidsoppgavene for de som jobber ved parken. Alle besøk og 
oppgaver knyttet til disse, bør derfor ha begrenset varighet.

Det er også uttrykt ønske om å kunne tilby overnattingsplass for 
inntil to personer i pakkhusets overetasje, knyttet til bemanning av 
sjømatbedriften. En slik funksjon vil forutsette godkjent brannsikring 
og rømningsforhold, noe som kan være utfordrende å få til på loftet, 

Pakkhusets hovedetasje eller den innvendige “bryggen” kan utvikles for bordsetting, her illustrert 
med en innglasset sone mellom pakkhus og park. Den visuelle kontakten med parken og 
hummerkassene blir ivaretatt. Løsningen forutsetter at den ikke blir til hinder for driften.
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slik det er i dag. Det bør derfor undersøkes om dette alternativt kan 
etableres i tilbygget.
Dersom arbeidet ved parken endres vesentlig, f.eks. med større, 
fast bemanning, må man også regne med å møte arbeidstilsynets 
omfattende krav. Det er vanskelig å se for seg at disse kan møtes 
uten store investeringer og tiltak innenfor pakkhusets arealer. Dette 
må i så fall utredes for seg og er ikke med om premiss i vår studie.

Det er åpenbart at Ydstebøparken og virksomheten der vil være 
et vesentlig element i opplevelsen av Kvitsøy som levende 
kystkultur. Historiefortellingen som ligger i Bjellandparken og 
overnattingsmulighetene på Ådnøyskjæret vil ikke være det samme 
uten en denne tilgangen til levende hummer i en historisk kontekst. 
Dette må selvsagt også ses i sammenheng med Hummermuseets 
virksomhet, klekkeriet og med restauranten som bidrag til en 
helhetlig opplevelse.
For å avlaste og komplettere Ydstebøparkens 
formidlingsvirksomhet, bør Bjellandparken, på sikt, kunne tilby 
opplevelser og formidling av lignende karakter.

Disse vurderingene har som premiss at dagens eier, Karmøy 
Maritime, finner det tjenlig å fortsette drift av hummerparken, slik 
de gjør i dag. Det kan man ikke ta for gitt på lengre sikt. Som 
kommersielt foretak vil de kunne komme til å måtte prioritere 
annerledes. Denne studien går ikke inn på noen plan B for en 
slik situasjon, men det er viktig at prosjektet har robusthet og 
beredskap for det uventede og at ikke alt må gå etter planen for at 
prosjektet skal vurderes som vellykket.

Det er ikke foretatt en full utredning av hvilke konsekvenser overnatting i pakkhuset vil ha, men 
det må uansett sikres godkjente varslingsnanlegg og rømningveier. Dette kan bl.a. løses ved å 
etablere port under vindehuset.
Dersom det legges opp til borddekking i selve pakkhusets hovedetasje, vil man kunne glede 
av å slippe inn lys gjennom den doble døråpningen mot øst.
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BJELLANDPARKEN

Aktuell situasjon og bruk
Parken ble bygget av Chr. Bjelland & co og stod ferdig rundt 1900. 
Ved Helge Schjelderups kartlegging i 1994 var den allerede ute av 
bruk, men ble da vurdert til å være i «relativt god stand» og til å ha 
«høgeste verneverdi». 

I dag brukes parken til fritidsformål av eieren Ole Christian Meldahl. 
Et nyere pakkhus ligger ved parkens nordende. Det fungerer som 
lager og sjøbod for eieren, men er ikke fullstendig bygget om til privat 
fritidsbolig.

Parken dekker det smale sundet mellom Risøya og Hansholmen, 
orientert nord-sør. Murene er oppført i hugde steinblokker, angivelig fra 
et brudd i Lysefjorden, men er senere reparert og pusset med betong 
og supplert med lokal stein i mindre dimensjoner. I endeveggene 
er det det sprinkelporter som sikrer god gjennomstrømning av friskt 
sjøvann. 
Det lange, lave takoverbygget består av sperrebind med hanebjelke. 
Disse hviler på langsgående tresvill som ligger på den omsluttende 
muren. På noen steder ligger svillen direkte på fjell. På takstolene 
ligger langsgående spikerslag og originale takbord med over- og 
underslag. Tekkingen med bølgeblikk er etter hvert rustet og senere 
dekket over med korrugerte aluminiumsplater.  
Gavlveggene har doble porter. Mot nord er disse synlig i den 
trekledde fasaden, mot sør er hele gavlen og portene overdekket med 
korrugerte plater.

Det er gode forhold for atkomst og fortøyning ved bryggen foran 
pakkhuset, men det kan være problematisk å legge til når vinden står 
på fra nord. En en bedret atkomst, også fra sør, er derfor ønskelig.

Bjellandparken har en god brygge, med tilkomst både til pakkhuset og direkte til selve hummerparken.

Bjellandparken sett fra sør.
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Bygningsteknisk tilstand og tiltaksbehov
På grunn av åpenbare konstruktive skader ble det, høsten 
2021, utarbeidet et notat om parkens tilstand og tiltaksbehov 
(08.10.21). Dette ble utført av Engøyholmen Kystkultursenter 
v/ Ketil Thu på oppdrag fra eier. Dette notatet og egne 
observasjoner ligger til grunn for følgende beskrivelse. Ved 
første øyekast og på avstand ser parken fremdeles ut til å 
være «i relativt god stand», slik den ble beskrevet i 1994, 
men den ujevne mønelinjen varsler likevel at noe er i endring. 
Kommer man nærmere og inn i selve parken, vil man se at en 
stor del av sperrene nå har fått bruddskader. Det blir ganske 
fort klart at situasjonen er kritisk. Den relativt sparsomme 
konstruksjonen har gitt etter for de veldige belastningene. 
Bruddene i sperrene er en følgeskade av at svillen de skal 
hvile mot, er i dårlig stand og dårlig forankret mot underlaget. I 
tillegg er det mangelfullt feste mellom svill og sperrer. Dermed 
blir hanebjelkene alene om å holde på sperrenes takvinkel og 
bruddene oppstår i koblingen mellom disse. Når et slikt brudd 
først oppstår, vil belastningen på nabosperrene øke dramatisk 
og det oppstår en dominoeffekt med tilsvarende skader, slik 
vi ser det her. I kombinasjon med lekkasjer over tid, tunge 
taklaster og veldige klimatiske påkjenninger har dette ført en 
sitasjon der det, i oktober -21, var åpenbart at parken var i ferd 
med å falle helt sammen. Den ville med stor sannsynlighet ikke 
tåle enda en storm. Engøyholmen Kystkultursenter iverksatte 
derfor akutte sikringstiltak, der halvparten av sperreparene ble 
understøttet med søyler ned til bassengets bunn, like under 
knekkpunktene. Reparasjonene ble fullført like før den kraftige 
stormen i januar 2022, og har med stor sannsynlighet, og i 
siste liten, reddet parken fra å blåse på havet. 

Bruddskader i sperrene.

Svillene er dårlig forankret mot underlaget og i høyst variabel stand.
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Dette er på ingen måte en varig løsning. En permanent 
løsning vil kreve langt mer omfattende tiltak fra bunn til 
topp. Både Engøyholmens notat og våre vurderinger tilsier 
at de strukturelle skadene ikke kan utbedres uten at hele 
takkonstruksjonen tas ned og gjenreises. Det må legges nye 
sviller langs det hele med gode forankringer mot en reparert 
og sikret mur. Deretter kan takverket reises på nytt. Dette 
kan sannsynligvis skje seksjonsvis, avhengig av svillenes 
lengder. En slik operasjon vil uansett være svært omfattende 
og komplisert mht. riving, sortering, frakt av materialer, lagring 
samt arbeidsforhold og sikkerhet for dem som bygger, men 
også fordi den omkringliggende naturen er sårbar og fordi 
været vil være en uforutsigbar og krevende faktor.

Vi vet nå at klimaet vil by på enda større utfordringer i 
fremtiden. Stigende havnivå og varmere, våtere og villere 
vær gjør denne typen bygningsvern til en svært krevende 
øvelse. Ved gjenoppbygging må man derfor vurdere en styrket 
konstruksjon, enten ved økte materialdimensjoner og/eller med 
supplerende konstruksjoner. Den vestnorske kystarkitekturen 
er ofte særpreget av sparsomme materialdimensjoner og 
fleksible konstruksjoner. En økning av dimensjoner i slike 
bygg vil fort kunne svekke det autentiske preget. Det er derfor 
nærliggende å følge tradisjonen med å supplere med nye 
bjelker og stag hvor det trengs mer styrke. Beste løsning 
for akkurat dette anlegget må utredes videre i samråd med 
fagfolk innen bygningsvern, tradisjonshåndverk og med 
vernemyndighetene.

Bildene til høyre: Parken er preget av en rekke ekstra støtter for det sviktende 
takverket. De aller fleste av disse ble satt opp ved årsskiftet 2021-22, noe som kan 
ha reddet takverket for totalhavari under den påfølgende stormen. 
Arbeidet ble utført av Engøyholmen Kystkultursenter. (Foto: Engøyholmen)
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Det er selvsagt en premiss at man gjenbruker det 
man kan av den historiske bygningsmassen. Særlig 
hanebjelkene fremstår som uskadet og brukbare, da 
bruddene har oppstått i selve sperrene. I tillegg bør 
gavlveggene med sine porter kunne restaureres til 
opprinnelig funksjon.

De opprinnelige murene i hugget stein og betong kan 
repareres og styrkes. Gitterportene i begge ender er 
ødelagt av rust, men lar seg erstatte med en lik eller 
tilsvarende løsning. 

I denne parken er det fremdeles rester av rør 
etter varmesløyfen som ble brukt for å regulere 
vanntemperaturen. Dette er en sjeldenhet og et viktig 
element i kulturminnet, uten at det dermed skal eller kan 
restaureres og settes i noen form for drift.

Etter at Groomparkens takverk falt sammen er 
Bjellandparken er den eneste som står igjen av de 
tidligste, overbygde parkene. Dersom parken blir 
skikkelig satt i stand vil den være ett av svært få 
eksempler på en intakt hummerpark av den lave, enkle 
typen, og et viktig supplement til den mer høyreiste 
og komplekse Bjellandparken på Espevær (fredet). 
Vi vurderer også Bjellandparken på Kvitsøy til være 
i fredningsklasse, forutsatt en grundig, antikvarisk 
restaurering. Det er også helt avgjørende at det etableres 
et kontinuerlig tilsyn med parkens tilstand.
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Illustrasjonene viser bilder fra punktskyen som er laget av parken. Den kan se noe kaotisk ut, særlig i snittene, men i kombinasjon med 360 graders fotografering har man her en uovertruffen digital 
dokumentasjon på millimeternivå. Merk den ujevne mønelinjen og den åpenbart sviktende takflaten.
Snittet gir også inntrykk av hvor utrolig lang parken egentlig er. Bare selve parken (uten pakkhuset) er lengre enn Stavanger Domkirke.
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Fremtidig funksjon og bruk
Parkens eier, Ole Christian Meldahl, stiller seg åpen 
for forslag til hva parken skal brukes til. Hans store 
personlige engasjement for dykking, maritimt liv og havet 
som matkilde sammenfaller godt med eiendommens 
brukshistorikk og med de visjoner som kommer frem i 
myndighetenes planer. De sammenfaller også godt med 
en forvaltning på bygningsvernets premisser. 
Det vil være en stor fordel om eierens engasjement kan 
forbli et aktivum for parkens videre innhold, bruk og drift, 
og dermed for parkens vern. Han uttrykker ønske om 
å bidra til ny aktivitet i Bjellandparken, og at kulturarven 
som parken representerer skal tilgjengeliggjøres og 
holdes i hevd. 

Vi ser for oss to faser i Bjellandparkens fremtid: Først skal 
anlegget gjennom en lang og grundig istandsetting og 
restaurering. Dette vil være en så omfattende prosess, 
med så mange anledninger til opplevelse, læring, 
kunnskapsutvikling og lokal identitetsskaping at man bør 
betrakte den som en kulturell gavepakke i seg selv. Det 
haster ikke nødvendigvis å bli ferdig med dette, men 
snarere sørge for at ringvirkningene blir størst mulig.
I utgangspunktet er både kulturhistorisk verdi og 
opplevelsesverdi reddet ved at bygget igjen får en 
sikker overdekking. Den tomme parken med det lange 
taket tilbyr en helt særegen romlig estetikk og når det 
sparsomme lyset siver inn gjennom portene under vann, 
får man en opplevelse av de sjeldne. Er man i kajakk 
eller på flåte, får man ekstra uttelling. 
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Over: Folkelig engasjement under Tall Ships Races 2018. Deltakelse blir erfaring.     Under: Det store sjøhuset på Natvigs Minde bygges opp etter brann. En lang og lærerik prosess.
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Det er naturlig å tenke at dette bør gjøres tilgjengelig for flere: 
for grupper på padletur, besøkende skoleklasser osv. Stikkord 
for dette vil være historiefortelling og unike romopplevelser. 
Det er også mulig å tenke seg at bassenget, på og under 
vannflaten, utvikles og benyttes for ytterligere opplevelse. Her 
kan man ha flytende kasser med arter for nærstudier, man 
kan muligens også legge til rette for liv i selve bassenget og 
«skatter» på bunnen, gjort tilgjengelig fra flåter eller i prammer 
med glass i bunnen. God gjennomstrømning tilsier at mye er 
mulig uten at det medfører tilgroing, men knapphet på dagslys 
setter sine grenser. Stikkord for dette vil være opplevelse av 
sjøen som artsmangfold og sjøen som matkilde.
Utfordringen vil være å sikre vertskap og bemanning som kan 
ivareta befraktning og sikkerhet for bygg og folk. Det bør ikke 
legges opp til tilfeldige anløp eller fortøyning av fritidsbåter da 
dette erfaringsvis medfører økt forsøpling og belastning på 
kultur- og naturmiljø.

Strengt tatt vil man også kunne overnatte på flåter inne 
i parken. En slik bruk vil forutsette gode rømningsveier, 
varslingsanlegg og nødlysanlegg. Dette er fullt mulig, i alle 
fall i deler av parken. Hvor vidt det er ønskelig, vil blant annet 
avhenge av hvem som sitter med ansvar for sikkerheten. 
En helhetlig vurdering må gjøres av brannkonsulent. 
Turistforeningens godt innarbeidete praksis med overnatting på 
«utilgjengelige» steder er ikke uten videre overførbart til en slik 
situasjon. 

Flåte i hummerparken på Espevær. Pram i Ydstebøparken.

Hvilket liv kan man se for seg under vann i Bjellandparken? Foto: Ole Christian Meldahl
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Også i Bjellandparken 
kan det etableres 
bordsetting i 
overgengen mellom 
pakkhus og park.

Flåter for utforsking 
av basseng og bunn, 
kasser (glass) for 
arter som er samlet 
for nysgjerrige blikk og 
hender, og kanskje for 
en smaksprøve ved 
bordet.
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Pakkhuset fremstår i dag som et bygg av nyere dato og en 
rekke detaljer bryter med den historiske konteksten. Fargen 
på huset og på taket, vindhuset med loftsvindu, hoveddørens 
plassering ute i vegglivet mm. Hovedvolumet ser ut til å 
tilsvare det vi ser på fotografiene fra 1994, men den enkle, 
funksjonelle fremtoningen er tapt.
Det er et åpent spørsmål om en harmonisering av dette bør 
inngå i restaureringen av anlegget for øvrig, eller om pakkhuset 
skal få stå fritt til å ha et moderne uttrykk, løsrevet fra den 
historiske estetikken. I tilfelle det siste, er det nesten bedre 
at skillet blir enda tydeligere, og at pakkhuset ikke spiller på 
historieserende elementer som ikke er autentiske.

Bildet øverst til høyre ser ut til å vise arbeid med reparasjoner på 
Bjellandparken. Her blandes betong, sannsynligvis for å styrke steinmurene. 
Tretetaket er åpnet for tilkomst til murene eller for utskiftinger også på dette. 
Den korte støttebjelken (“skorden”) nede til høyre, skulle bidra til å hindre 
svillen fra å gli ut. Dette har sviktet idag.

Pakkhuset har her et omfattende tilbygg, ganske tilsvarende det vi ser 
på Ydstebøparken. Vi ser også at pakkhuset den gang stod midtstilt på 
parkens gavlvegg. I dag står det nye “pakkhuset” omtrent der hvor tilbygget 
stod den gang. På bildet under (Helge Schjelderup 1994), ser vi det 
høyreiste pakkhuset med det som kan se ut som spor etter ombygginger. 
Historikken i dette vil bli utrdete videre i forbindelse med vår dokumentasjon 
av de seks parkene på Kvitsøy.
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I et situasjon der privat bruk skal kunne kombineres med et 
mer allment tilgjengelig kulturminne og besrøkstilbud, vil det lille 
pakkhuset kunne dekke åpenbare behov for lager, skjermet 
opphold osv. En eventuell tilrettelegging i hovedetasjen, for 
bordsetting og matservring, vil kreve at vertskapet er til stede. 
Vi ser derfor at pakkhuset bør ha et ganske fritt romprogram 
i forhold til historisk bruk og at det ikke, uten videre inngår i 
det allment tilgjengelige arealet. Det er vanskelig å se for seg 
et gjenreist tilbygg etter som dets plassering for lengst er 
okkupert av selve pakkhuset. 

Dersom pakkhuset skal kunne holdes utenfor den generelle 
besøksfunksjonen, bør det legges til rette for atkomst også 
via sørgavlen. Dette vil sikre langt flere besøksdager uten 
problemer med atkosmt fra båt. 

I forbindelse med restaureringen bør uansett sørgavlens 
kledning og doble døråpning settes i stand og døren vil 
dermed kunne gi god atksomt til rommet innefor. Det må 
samtidig legges til rette med en innvendig ”brygge” slik det er 
i nordenden og gapet mellom murene, over de tre ristene, bør 
kunne overbygges med en bro som sikrer tilgang til døren.

Det skal være fullt muilig å legge til, også på denne siden, selv 
om man her ikke har noen form for kai. Et par blåser og gode 
fortøyningspunkter mot land eller flytebrygge, vil hjelpe veldig.

I illustrasjonen til høyre har vi skissert en slik løsning.
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ÅDNØYSKJÆRET

Historisk og aktuell situasjon
Ved Ådnøyskjæret, like vest for Ådnøyas sydspiss, finner 
man kun rester av Haalandsparken fra 1947. Parken 
dekket en gang et sjøbasseng på omkring 670 m², men 
ble totalskadd i en vinterstorm i 1994. «Stormen slo inn 
en vegg og hele muren, slik at parken stod helt åpen 
og hummeren (totalt 2,4 tonn) kunne krype ut i det fri», 
kunne tidligere eier Kjell Meling fortelle.

Slik den store, overdekte Haalandsparken var bygget 
og plassert, stod den særlig utsatt for de store 
vinterstormene fra sørøst. Byggemåten har hatt mye til 
felles med Ydstebøparken, men situasjonen og utfallet, 
ble en helt annen. Restene som står igjen forteller en 
dramatisk historie om møtet mellom hummernæring og 
naturens krefter, men de er ikke intakte nok til å bære 
et gjenreist anlegg. Vi vurderer gjenreising, likt for likt 
og på antikvariske premisser, som for omfattende og 
risikabelt, og i tillegg så lite tjenlig for fremtidig bruk, at 
det ikke er å anbefale. Naturen vil igjen ta opp kampen, 
og sannsynligvis vinne den til slutt.

I dag foreligger det en opsjonsavtale mellom eier og 
Stavanger turistforening om kjøp av skjæret og ruinen. 
Turistforeningens visjon er å etablere en ny, maritim 
turisthytte over ruinene. 
 

Situasjonen i dag: Kun rester av grunnmurer og fundamenter står igjen etter den tıdlıgere Haalandsparken.

Flyfoto i kombinasjon med vindrose viser at parken på Ådnøyskjæret lå særlig utsatt til for været fra sør-sørøst.
Vest for parken ses fundamenter etter en tidligere krabbepark.



36

Kontinuiteten med parkens historiske omfang og autentiske 
bruk er definitivt brutt. Stilt over for dette må en spørre seg 
om historien, landskapet og kystkulturen kan formidles og 
gjøres tilgjengelig gjennom andre og bedre grep enn ved en 
rekonstruksjon eller fortsatt forfall og glemsel. Her mener vi 
at Turistforeningens initiativ er et godt og fremtidsrettet svar, 
et initiativ som vil komplettere og berike opplevelsen av de 
andre parkene og av kystlandskapet og samtidig, på en ny 
måte, gjøre Haalandsparkens eksistens og skjebne synlig.

Hummerparkene på Sørvestlandet var aldri statiske 
monumenter, men pragmatiske brukshus for en virksomhet 
som stadig krevde endringer, forbedringer og reparasjoner. 
Slik har nye byggemåter og materialer endret parkene 
gradvis gjennom 1900-tallet. Det særegne romprogrammet 
og den strenge tilpasningen til landskapet gjør dem 
likevel gjenkjennelige som bygningstype over hele sitt 
utbredelsesområde.

Prosjektnr.:

Prosjektnr.
Status:Prosjekt:

Mulighetsstudie Hummerpark

Tiltakshaver:
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Tegningsnr.:

A20-2
Målestokk:
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Tegning:

HAALANDSPARKEN - PLAN
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Den tidligere Haalandsparken på Ådnøyskjæret hadde en grunnflate på omtrent 670 m²
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Pragmatisk og innfløkt takgeometri i Haalandsparken. 
Her sett fra øst. 

Foto: Helge Schjelderup

Grunnmurer i betong ved Ådnøyskjæret
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Illustrasjonene viser bilder fra punktskyen som er laget av holmen og restene etter Haalandsparken.
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Skisse til ny turisthytte. perspektiv fra sørøst

Man kan padle inn mellom murene, inn under “skallet” og legge til brygga, Kontrasten er stor til det åpne havet.

NY TURISTHYTTE
UNDER DET BESKYTTENDE SKALLET
Høsten 2021 utarbeidet Arkitektkontoret Schjelderup 
& Gram as et skisseprosjekt for en turisthytte på 
Ådnøyskjæret, på vegne av Stavanger turistforening. 
Målgruppen er primært “myke trafikanter”, de som kommer 
med kajakk, kano eller lette båter fra Ryfylke friluftsråd sitt 
frilager eller andre grupper på padletur i eller innom øyriket. 
Skisseprosjekter, slik det foreligger i dag, viser et arealbehov 
på rundt 120 m² til overnatting og opphold, og med 
kapasitet på 22 senger.

De tradisjonelle, overbygde Hummerparkene, som 
bygningstype, danner dermed utgangspunkt for et helt 
nytt program. De besøkende skal oppnå et minimum av  
beskyttelse og komfort for å overnatte i nærkontakt med 
naturen, slik vi kjenner det fra de mange fjellhyttene. Som 
svar på tradisjon, landskap og brukerbehov bygger man 
også her et skall, et beskyttende tak over sjøbassenget. 
Gjennom en slik nytolkning av hummerparkene oppnår man 
mye av den samme unike romlige opplevelsen mens man 
ennå er på sjøen. Fra det åpne kystlandskapet vil besøkeren 
kunne padle inn under tak, legge til ved flytebryggen og 
legge fra seg kajakken og komme seg inn til varme, mat 
og hvile. Her vil assosiasjonen til de tradisjonelle parkenes 
pakkhus være åpenbar. Murene, som en gang holdt 
hummeren inne, danner en skjermet, indre havn som blir en 
integrert del av det nye anlegget.
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Også en ny turisthytte på Ådnøyskjæret må tåle store 
påkjenninger. Den kan og bør bygges med de teknologiske 
muligheter og materialer som man ikke hadde da 
Haalandsparken ble bygget, med oljealderens konstuktive 
logikk og kunnskap, men likevel bærer tradisjonen i seg. 
Av respekt for de historiske og utsatte murene, og for å 
oppnå tilstrekkelig gulvhøyde fra havflaten, tenkes det at 
nybygget skal stå støtt på egne ben, forankret i holmen og 
sjøbunnen, men fritt løftet over ruinen. 

Akkurat som de andre hummerparkene må den nye 
turisthytten forholde seg til havflaten og tidevannet som 
referanse og utfordring. Bygger man nytt i dag, må man 
følge sikkerhetsklassene som er oppgitt i teknisk forskrift. 
For Kvitsøy vil det si minstekrav om at gulvnivå etableres 
172 – 195 cm over normalnull 2000. Bygningens formål og 
forventet konsekves ved oversvømmelse vil legges til grunn 
for et konkludert høydekrav, men vi bør ta høyde for det 
strengeste. Til sammenligning ligger Ådnøyskjærets høyeste 
punkt på 2,6 meter.

Tilgangen til infrastruktur for vann, avløp og strøm vil ha 
betydning for hvilken besøkskapasitet man legger opp 
til. Erfaringsmessig er det tilgang til drikkevann som er 
av størst betydning, og oppsamling i sisterner kan være 
krevende med tanke på hyttens plassering ute i saltråket. 
Nødvendig tilgang til strøm kan sikres med solcellepaneler 
integrert i tak. Problematikk rundt toaletter og avløp er også 
kommentert i avsluttende kapittel.

Etter aktivitet og opplevelser på åpen sjø eller i hummerparkene, er 
det godt å komme i hus, til varme, mat og trygg søvn.
Selv om beskyttelse er det viktigste, er det samtidig godt å kunne 
hvile blikke på holmer og skjær i kveldslys eller å høre på ruskeværet 
der ute. Vinduer plasseres slik at de gir spennende utsikt og gløtt i 
ulike retnigner, også inn i rommet under “skallet”.
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Noen utfordringer hverken skal eller bør man takle alene. Fellesskapet må derfor ta stilling og initiativ til å finne gode omforente løsninger.

Tilgjengelighet
Et ønske om tilgjengelighet til parkene er nevnt under innledningens målsetting om identitetsbygging. Felles for de tenkte aktivitetene ved de tre 
parkene er at de, på hver sin måte, vil bidra til å gjøre både naturen, kulturen og historien til Kvitsøy mer tilgjengelig for flere. For de som bor her, 
vil dette igjen kunne bidra til opplevelse av identitet og stedstilhørighet.
Ryfylke friluftsråd sitt frilager og andre aktører for naturnære opplevelser bidrar sterkt til å gjøre skjærgården tilgjengelig for bredere grupper, 
friluftsentusiaster, familier, skoleklasser. Med et overnattingstilbud på Ådnøyskjæret er enda en unik opplevelse oppnåelig og tilgjengelig.
Det er like fullt utfordrende å gjøre disse tre parkene likeverdig tilgjengelige for alle, da de er basert på transport i lette farkoster til sparsomme 
brygger. I tillegg avgjør værforholdene hvorvidt det i det hele tatt er forsvarlig å ta turen. Vi har ikke gått dypt inn i problematikk omkring universell 
utforming og fremkommelighet for bevegelseshemmede, med det er viktig å merke seg at dette er forventet å ligge til grunn for all planlegging og 
samfunnsutvikling. Også når dette ikke kan imøtekommes fullt ut, skal det jobbes med løsninger som øker tilgjengeligheten der det er mulig. I den 
videre utviklingen av konkrete tiltak og løsninger må man forvente at dette problematiseres og vektlegges.

FELLES UTFORDRINGER

Behov for teknisk infrastruktur
Tilgang på vann, toaletter og elektrisitet vil har stor innvirkning på alle de tre parkenes bruksmuligheter og besøkskapasitet. Der hvor dette mangler 
helt, vil man måtte basere seg på korte opphold og toalettbesøk på land eller i båter. Får man derimot dette på plass, kan man utvide tilbudet 
og besøket betraktelig. Behovet er ikke det samme eller like stort over alt, men alle bør kunne tilby en eller annen form for toalett og tilgang på 
rent vann. Turistforeningens besøkende er i utgangspunktet innstilt på enkle forhold, mens andre vil ha høyere forventinger. Det vil være mulig, 
men utfordrende å etablere lukkede anlegg for tømming fra båt, og vann kan fraktes i tanker. Med dagens muligheter for solenergi, batterier og 
aggregater, vil heller ikke landbasert elkraft være en absolutt betingelse. Det er like fullt naturlig at det utredes nærmere om et felles anlegg for 
vann, avløp og elkraft kan la seg realisere, teknisk og økonomisk. 

Informasjon og skilting
Dersom alle henvendelser til publikum følger en felles mal med hensyn til grafisk profil, skilting, logoer og informasjon vil dette bidra til at Kvitsøy 
oppleves som en samordnet, velorganisert og helhetlig reiselivsdestinasjon.

Vaktmesteren
Det er alt nevnt at daglig bruk og jevnt tilsyn er en betingelse for et fungerende bygningsvern. En glemt og forsømt bygning fort bli skadet og 
etter hvert tapt for fremtiden. Det er derfor naturlig at det etableres en felles ordning for tilsyn med byggene, bemannet av folk med kunnskap om 
bygningsvern og god kjennskap til lokale forhold. 
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Helt avslutningsvis tematiserer vi forhold vi vurderer som helt sentrale utbytter av å satse på de tre ulike parkene. Forhold som gir ekstra mening 
og merverdi for Kvitsøy som lokalsamfunn, som besøksmål og som levende kystkultur

Respekt for naturmiljø og kulturlandskap
Ådnøyparken inviterer de myke og forsiktige til enkelt liv i naturen. Formidlingen i Bjellandparken vil i stor grad kunne dreie seg om kunsten å leve 
i pakt med ressursgrunnlaget, fokus på naturens mangfold osv. Vi befinner oss i et landskap der både naturmiljø og skjøtsel av kulturbeiter er 
avhengige av at folk har forståelse og respekt for deres sårbarhet. Loklabefolkningens innarbeidete respekt for sine omgivelser, for hverandres 
eiendom og for det felles ressursgrunnlaget, vil man ikke, uten videre, møte hos turistene og de besøkende gruppene. Opplevelsene og 
oppleggene i de tre parkene må ha fokus på å hjelpe de besøkende til å vise den samme respekten. Det er viktig med gode rutiner og synlig 
tilrettelegging for ansvarlig avfallhshåndtering.
Det tre parkene ligger slik til at de utfordrer naturens krefter og luner, ofte på kanten av det mulige. Fremtidens klima setter standarden, ikke 
fortidens (som om ikke det var ille nok), og dette vil gjøre utfordringene enda større. Slik sett vil disse byggenes sårbare tilstedeværelse vise med 
tydelighet det som for mange bare er teori, at naturen og dens krefter må respekteres for at både velferd og miljø skal bevares. 

FELLES UTBYTTE OG MERVERDI

Museal formidling
Museet Grøningen er helt sentral i Kvitsøys satsing på å fremme lokal egenart, identitet og turisme av høy kvalitet. Ydstebøparken og 
Bjellandparken har et stort potensial for museal formidling om et bredt spekter av kulturminner - materielle og immaterielle; bygninger, fartøy, utstyr 
og redskap, ferdigheter, terminologi og gode lokalhistorier, og vil dermed være en naturlig utvidelse av museets funksjon og virkefelt. 

Maten fra havet
Svært mye av Kvitsøys historie og egenart handler om maten fra havet, sanking, fiske, foredling, handel og transport. I det siste har også 
tilberedning og servering på høyt nivå blitt en del av bildet. Både i Ydstebøparken og Bjellandparken ligger det til rette for nære og håndfaste 
møter med spiselige råvarer; et bredt spekter av arter og vekster. Her kan man observere, lære hva det levende havet har gitt av livsvilkår 
gjennom historien, men også hva det kan bety for fremtiden, lokalt og globalt. Kvitsøysamfunnets uløselige forhold til produksjon av mat, både 
fra sjø og på land, bør uansett være en sentral, rød tråd i formidling, reiseliv og selvforståelse. Grøningen, med klekkeriet og restauranten 
kompletterer bildet og knytter an til fremtidsrettet utvikling og forskning. 
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Båten - å få historien på rett kjøl.
Den økte aktivitet rundt parkene skal bidra til å bygge lokal 
identitet og museal formidling på høyt nivå. Det er ingen grunn 
til å la denne sjansen gå fra seg til samtidig å bygge opp den 
lokale bevisstheten, kunnskapen og bruken av de båtene 
som har preget Kvitsøybuens hverdag og arbeid igjennom 
generasjoner. Plastbåten har tatt over for de gamle trebåtene 
og preger i dag de fleste skjærgårder og gjestehavner. Det 
som er igjen av små trebåter forsvinner i mengden og dermed 
svekkes fortellingen om havnenes opprinnelige bruk. Man 
kan legge til rette for aktivitet ved alle parkene, men særlig i 
trafikken mellom Grøningen, Ydstebøparken og Bjellandparken, 
styrkes den lokalhistoriske profilen ved økt bruk av tradisjonelle 
båter. Turistnæringen søker stadig mer mot det autentiske, det 
som har en historisk og stedegen opplevelsesverdi. Lav fart og 
høy kvalitet er ikke bare beskrivende for den gamle båten, men 
også for et lærerikt møte med Kvitsøy som levende kystkultur.
 
Det er også naturlig å legge opp til en utstrakt bruk av losbåten 
Kvitsøy 1 til transport mellom Grøningen og parkene. Den 
historiske og maritime kompetansen og entusiasmen som 
ligger i miljøene rund slike veteranbåter, i båtbyggermiljøene 
og i et samarbeid med Engøyholmen kystkultursenter, vil være 
berikende for prosjektet og for nærmlijøet.

Ryfylke friluftsråd sitt frilager og Turistforeningens satsing på 
losji for «myke trafikanter», de som padler kajakk og kano, 
passer også godt inn i dette bildet. Farkoster som bringer 
mennesker i tett kontakt med sjøen, kanskje helt inn under 
hummerparkenes tak, vil bringe dem i særlig nær kontakt med 
Kvitsøy som en levende kystkultur.

Losskøyta “Kvitsøy 1” ble bygget i 1939, og gikk i drift for Losvesenet frem til 1976. Kilde: Kulturminnefondet

Tømmer fraktet sjøveien. 
Foto: Engøyholmen kystkultursenter

Kjennskap til tradisjonshåndtverk overføres til 
nyere generasjoner.
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Over: Lærling Andras Garnes, båtbygger Jørn Flesjå og tradisjonshåndverker Håvard Solheim i samtale over arbeidet med 
restaurering av losbåten Kvitsøy 1. 

Til høyre: Tre bilder som viser den daglige bruken av båt i Kvitsøysamfunnet. Kan noe av dette komme tilbak og bli et lokalt 
løft for identitetsbygging, mestring og faglig utvikling på høyt nivå? Bildene er hentet fra digitalt museum, og tilhører Stavanger 
maritime museum, MUST.

Under: Engøyholmen kystkultursenter har gått foran og gitt mange barn og voksne et nytt engasjement, rike sosiale erfaringer 
og mestring  i møte med de tradisjonelle båtene. Dette kan videreføres på Kvitsøy, til nytte for lokalmiljøet og til glede for 
tilreisende på jakt etter den autentiske opplevelsen. Bilder hentet fra Engøyhoyholmen.no.
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