Stangelandsmarka/Liarlund
Et område med mye historie

Skogplantingens historie i Stangaland:
Stangeland er et av de områdene i kommunen hvor det tidlig ble plantet trær. Området har opp
gjennomtidene blitt brukt mye og aktivt av både gårdene og befolkningen i området.
Området ble tidlig plantet med skog, og Olavsvang ble 20.desember i 1890 innkjøpt av statens
skogvesen.
Det gikk litt over 7 år før det ble begynt plantet skog. Plantingen tok til våren 1898 og
fortsatte ut i 1899. Når feltet ble ferdig, hadde det blitt satt ut 102 000 planter. Det ble plantet
både busk- og vanlig furu, gran (vanlig, kvit og edel) samt 1000 lerkeplanter.
Kopervik Fjellag har også gjort sitt for planting i området de begynte å plante i 1947 og de
fikk plantet 95 000 planter både på egne felt og på private felt.
Liarlund:
I 1912 kjøpte Kopervik skogplantingsselskap et stykke i utmarka til Tolleif Sveinsvold og
feltet fikk navnet Liarlund. Liarlund lå bra an som plantefelt, i ly for nordavinden, godt
jordsmonn og ikke langt unna byen. Området ble plantet av skolebarn, og en sentral skikkelse
i dette arbeidet var lærer Sigvald Reiso. At området ikke var langt unna byen gjorde stedet til
et populært utfartssted og det ble Koperviks første utfartssted. Det har vært avviklet mange
fester av både religiøse lag og foreninger, musikkorps osv. Dermed fikk Liarlund etter hvert
en sentral plass i Kopervik sitt sosiale liv og historie. Ved parkeringsplassen ved Liartjødnå er
det en plakat om Liarlund.
Lysløypa:
Noe av området som i dag brukes til rekreasjon, heter fra gammelt Svartamyr. Denne myra
var mye brukt til torvskjæring for bruk til brensel.
Den gamle torvveien, gikk der lysløpa nå går sørover i Stangelandsmarka. Den krysser Ånå
og går mot Rossafjellet via Smalagjerdet.
Smalagjerdet kan en fortsatt se ved siden av turløypa. Det er også satt opp skilt om hva
Smalagjerdet er. Det samme har det blitt flere andre ”viktige” steder langs turløypa. Noen av
disse stedene er: Ånå, Kjelda, Karen-steinen og Olavsvang.
Lysløypa som i dag går en rundtur rundt i marka med start og slutt på parkeringsplassen ved
Liartjødnå, med en avstikker til Karmøyhallen. Det er også en avstikker til som er utenlys og
den fører opp til et grindabygg som har fått navnet ”Olavsvang”. Dette bygget er bygget av
sitkagran hogd i Karmøy. Den er bygget etter et gammelt byggesystem hvor det i
konstruksjonen kun er brukt trenagler.

Laget av Karmøy kommune mars 09.
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