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Oppsummering av kystlagsundersøkelsen for 2008 
Forbundet KYSTEN er en organisasjon i vekst. Medlemstallet vokser, antall kystlag vokser og 
budsjettet til sentralleddet vokser. Større medlemstall og flere kystlag medfører også at det 
er vanskeligere å ha oversikt over hva kystlagene til enhver tid holder på med. Sekretariatet 
har ikke vokst på 10 år og landsstyret har gått fra 11 til syv medlemmer. Det medfører et 
behov for mer informasjon fra kystlagene for å få den fulle oversikt over aktivitetene i 
organisasjonen. Det får man aldri, men det er viktig at landsstyret har den informasjon de 
trenger for å styre organisasjonen i tråd med medlemmenes ønsker og behov. Det forsøker 
landsstyret å skaffe seg gjennom en kystlagsundersøkelse. 
 
Forbundet KYSTEN gjennomførte en kystlagsundersøkelse i 1994 og organisasjonen ønsket 
også å se om det har skjedd en utvikling siden den gang. Det ble sendt ut en 
kystlagsundersøkelse i 2009 med mange av de samme spørsmålene som ble stilt i 1994. Det 
ble gjort for at det skal være mulig å sammenligne noen av tallene. Det ble også stilt noen 
nye spørsmål som landsstyret ønsket å få svar på. 
 
Det var 56 kystlag som har svart på kystlagsundersøkelsen for 2008 og de representerer 
rundt 68 % av medlemmene i kystlagene. Til sammenligning så var det 25 kystlag, som 
utgjorde 44.1 % av medlemmene som svarte på kystlagsundersøkelsen i 1994. Det gjør at vi 
ser oss fornøyd med hvor stor del av medlemmene som kystlagsundersøkelsen omfatter. Vi 
savner imidlertid svar fra flere kystlag som har betydelig aktivitet og som burde vært med i 
materialet som presenteres her. 
 
Alle tallene som brukes i undersøkelsen er korrekte, men det ligger ingen vitenskaplig 
metode bak tolkningen av resultatene. Det er sunn fornuft og tallenes tale som blir brukt for 
å danne oss et bilde av kystlagenes virksomhet på de feltene som vi ber dem rapportere til 
oss på. Vi tillater oss også å bruke annet materiale som vi har samlet inn om kystlagene 
gjennom årene. Når annet materiale blir brukt, så nevnes det i teksten, slik at leseren skal 
være klar over det. 
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Dugnadsånden lever! 

Den største ressurs de frivillige organisasjonene har, er sine 
medlemmer. Det er deres innsats som utgjør forskjellen om 
det er en aktiv og oppegående organisasjon og 
dugnadsarbeidet er den største innsatsen. 
 
Forbundet KYSTEN er en kulturvernorganisasjon og gjør en 
samfunnsinnsats gjennom å ta vare på verdifulle kulturminner 
langs kysten. Mye av innsatsen som kystlagene gjør har en 

egenverdi for medlemmene og gir en opplevelse for dem som holder på med aktivitetene. 
Det er deres fritidssyssel. Det er av den grunn ikke mulig å sette pris på kystlagene og 
medlemmenes innsats slik det gjøres her, med å sette en pris på hver dugnadstime som er 
blitt utført. Når vi likevel gjør det her, så er det for å vise hvilket omfang arbeidsinnsatsen 
har rent økonomisk hvis det hadde vært lønnet. 

Dugnad og arbeid i fellesskap trengs når noe skal gjøres! 

 
Legger man sammen dugnaden fra praktisk og administrativt arbeid, så blir antallet 
dugnadstimer ca. 95 tusen timer. Det utgjør ca. 17 timer pr. kystlagsmedlem for de 
kystlagene som har svart på undersøkelsen. Hvis vi setter verdien til hver dugnadstime til kr. 
200,-, vil verdien av kystlagenes dugnad være ca. 19 millioner kroner. Til sammenligning var 
dugnadsinnsatsen 15.8 timer pr. kystlagsmedlem i 1994.  
 
Et årsverk regnes for 1750 timer og deler man 
kystlagenes dugnad på det, får man at dugnaden 
utgjør 54 årsverk. Det er en liten bedrift her i landet. 
Hvis man tenker seg at de kystlagsmedlemmene som 
ikke har svart på undersøkelsen har like mange 
dugnadstimer som gjennomsnittet til dem som 
svarte, så ville dugnadsinnsatsen for alle kystlagene 
være 8295 medlemmer x 17 dugnadstimer pr. 
medlem = 141.015 timer = 80 årsverk. (Verdien vil 
her være over 28 millioner kroner.)  
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Økonomi 

Det var ikke alle kystlagene som oppgav inntekten sin i kystlagsundersøkelsen og for dem la 
vi inn kontingenttilbakeføringen som de har mottatt, som deres inntekt det året. Det betyr at 
omsetningen til kystlagene er underkommunisert i forhold til de reelle tallene hos de 
kystlagene. 
 
Omsetningen i kystlagene er på 13 millioner kroner for de kystlagene som har svart på 
undersøkelsen. Det er store variasjoner i omsetningen mellom lagene og svinger fra 
Bragdøya kystlag, som har en omsetning på 3.5 millioner kroner til et lite lag som har 
omsetning på litt over tusen kroner. Det er en gjennomsnitt på kr. 232.142,- pr. kystlag. 
 
Kontingenttilbakeføringen i 2008 var 968.000 kroner. Det blir kr. 658.000 – for de kystlagene 
som har svart på undersøkelsen. Det utgjør ca. 5 % av kystlagenes inntekt. Det betyr at 
medlemsavgiften har liten betydning i de fleste kystlagenes økonomi. Det betyr også at 
kystlagene har store inntekter fra andre kilder enn medlemskontingenten.  
 
Denne undersøkelsen har ikke informasjon om hva slags inntektskilder kystlagene har, men 
erfaringsmessig kan vi si at deltakelse og gjennomføring av arrangementer og det salg som 
foregår der, har en stor betydning for inntekten. Det samme har støtte til prosjekter. De 
fleste av kystlagene som opererer med en inntekt på over en million kroner, har samtlige fått 
økonomisk støtte til restaureringsarbeid. Det kan være til restaurering av båter eller 
bygninger. 
 

 
Svelesalg på arrangementer utgjør en stor inntektskilde for Kystlaget Viken 
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Båter 

Båter er kanskje den viktigste gjenstandsgruppen innen 
kystkulturen som kystlagene tar vare på. Forbundet KYSTEN er 
en organisasjon ”for bevaring og bruk av eldre fartøyer og 
kystmiljø”, og her legges det opp til at det å ta vare på båter, er 
en viktig oppgave for kystlagene. En oversikt over hvilke båter 
som kystlagene eier eller disponerer, blir av den grunn viktig å få 
oversikt over.  
 

I undersøkelsen ble kystlagene oppfordret til å oppgi ”Båter med og uten dekk som 
kystlaget eier eller disponerer”. Forbundet KYSTEN bruker benevnelsen båter her, selv om 
de er over 25 fot og har dekk eller har en størrelse som mer går mot benevnelsen skip enn 
båt. Grunnen til det er at vi følger kulturminnelovens definisjon av båter, og der brukes 
betegnelsen båt som et fellesbegrep for alt fra små åpne robåter til store supertankere. 
  
I kystlagsundersøkelsen er det bare ett kystlag som oppgir at de ikke eier eller disponerer en 
båt og det laget er bare et år gammelt. De resterende kystlag har oppgitt til sammen 335 
båter som de eier eller disponerer. Det er i snitt seks båter på hvert kystlag. Kystlagene 
varierer imidlertid i størrelse og interessefelt og det gjør at noen kystlag hatt mange båter, 
mens andre bare har et par båter som de disponerer. Vi har ikke gått inn og sett nærmere på 
fordelingen av båter, annet en denne inndelingen etter fot: 
 
451 båter registrert i databasen 
326 båter under 25 fot 
125 båter over 25 fot 
50 båter over 40 fot. 
 
Forbundet KYSTEN er den største forkjemper for bevaring av de små og åpne 
tradisjonsbåtene langs kysten. Det gjør seg utslag på hva slags båter som kystlagene tar vare 
på og listen over typer båter viser et stort flertall åpne tradisjonsbåter under 25 fot.  
 
Tallene fra kystlagsundersøkelsen i 1994 viser at 25 kystlag hadde 102 båter som de eide 
eller disponerte. Det var 69 båter under 25 fot og 33 båter over 25 fot. Det er i snitt 4 båter 
på hvert kystlag. 
 
En ny tendens er at kystlagene overtar strukturbåter eller båter som omfattes av 
kondemneringsordningen. Det er som oftest fiskeskøyter som skal ut av produksjon og 
hugges opp. Det er kommet på plass et regelverk som gjør at fiskebåtene kan overtas av 
frivillige organisasjoner under forutsetning at de ikke skal tilbake i kommersiell fiske. Båtene 
er som regel i god stand, da de har vært i kommersiell fiske og hatt vanlig vedlikehold helt til 
kystlagene overtar dem. Det betyr at båtene kan tas i bruk med en gang. 
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Bruk av båtene 
Båtene har stor betydning i kystlagene utover det å være kulturminner som de tar vare på. 
Båtene brukes til turer og sosiale aktiviteter, de vedlikeholdes og settes på vann om våren, 
og aktivitetene gir en fellesskapsfølelse hos medlemmene. 
 
Vi spurte kystlagene om å beskrive omfang og bruk av båtene i kystlagsammenheng. Nesten 
alle oppgav at båtene ble brukt i mer eller mindre grad. Båtene ble brukt i utstillinger, på 
fisketurer og private turer. Forskjellen på bruken av båtene går ofte på hva slags båter 
kystlaget har. De små og åpne båtene brukes ofte til korte turer i nærområdet, mens de 
største båtene gjerne må ha inntjening og går i charter og foretar lange turer ut av 
nærområdet. Andre bruksområder som ble nevnt var ro- og seilkonkurranser, deltakelse på 
stevner, utleie, frakt, skjærgårdsturer, kystled, utlån til skoler, ukentlige kystkulturturer. 
 
Medlemmenes båter 
Kystlagsundersøkelsen spurte også om å få oppgitt ”Tradisjonelle båter som kystlagets 
medlemmer eier eller disponerer”. Dette spørsmålet var det så få kystlag som har svart på, 
at vi har valgt å ikke vurdere de svarene vi har fått. Det spørsmålet fikk vi imidlertid svar på 
gjennom en medlems-undersøkelse, som ble gjennomført av Forbundet KYSTEN i 2001. Der 
gikk det fram at over 80 % av medlemmene eide båt og over 50 % av båtene var 26 år eller 
eldre. Hver fjerde båt som eies av kystlagsmedlemmene var eldre enn 50 år.  
 

Slik så resultatet av medlemsundersøkelsen i 2001 ut på spørsmålet om medlemmenes eierskap til båt 

 



Kystlagsundersøkelse for 2008 

Side 7 

 

Motorer 

Det har aldri tidligere vært registrert hvor mange motorer kystlagene disponerer. Det 
avspeiler at motorene tidligere ikke var i søkelyset til Forbundet KYSTEN. På landsmøtet i 
2007 ble motorer satt på dagsorden og siden har det blitt avdekket at interessen for 
båtmotorer er stor i kystlagene. Kystlagsundersøkelsen har registrert 385 motorer fordelt på 
31 kystlag. Det er et snitt på over 10 motorer til hvert kystlag. Det er imidlertid skjevt fordelt 
på kystlagene, der den største samlingen er på 94 motorer. Det er Gokstad kystlag som til og 
med laget et eget motormuseum av høy kvalitet i egne lokaler. 
 
Det er blitt produsert motorer langs hele kysten og en tid var det mange norske motorer på 
markedet. De fleste fabrikkene er forsvunnet i dag og motorene er det eneste som er igjen. 
De største og mest kjente fabrikkene var Fredrikstad Mekaniske verksted FM, Marna fra 
Mandal. Man kan nevne navn som Rap, Wickmann, Sabb, Union, Volda, Normo, Bolinder, 
Finnøy og Brunvoll og likevel er det mange motorprodusenter som ikke er nevnt. Kystlagene 
gjør en uvurderlig innsats gjennom å ta vare på disse kulturminnene, som hadde stor 
betydning både for vår industrihistorie og vår kystkultur. 
 
Denne interessen for motorer har ført til at det er blitt fast spalte i tidsskriftet KYSTEN, der 
en motor blir omtalt. Det har ført til at Forbundet KYSTEN har laget en ny pris på 
landsstevnet for å fange opp interessen for motorer. Prisen for best bevarte motor eller 
teknisk innredning gikk i 2009 til Herøy kystlag og den motorsamlingen som de er i ferd med 
å bygge opp. 
 

 
Motorer er alltid et populært innslag på stevner og arrangementer. Når motoren blir startet, så 
stimer folk til og diskuterer alle forhold rundt båtmotorer. Dette bildet er tatt på Oslo 
kystkulturstevne. 
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Bygninger og brygger 

Det er flere grunner til at kystlag engasjerer seg i bygninger. I noen 
tilfeller går kystlaget inn for å redde spesielt utsatte bygninger med 
bygningsmessig eller kulturhistorisk verdi i kystsonen. I andre tilfeller 
ønsker kystlaget å skaffe seg bygninger som de kan oppholde seg i og 
drive med sin virksomhet. Man foretrekker da å benytte seg av 
eksisterende bygninger som er særegne for lokalområdet. Forfallet 
på bygninger langs kysten går utrolig mye fortere enn inne i landet. 
Det skyldes at luften er mye fuktigere og værforholdene mye 
hardere. Det gjør at bygningene trenger mye vedlikehold og at vi har 
få bygninger igjen som beskyttes av fredningsbestemmelsene i 
kulturminneloven.  
 

Det er registrert 26.252 kvadratmeter med hus og brygger i kystlagsundersøkelsen 2008. Det 
utgjør et snitt på 464 kvm gulvflate til alle kystlagene. I 1994 hadde kystlagene ansvar for 
6.100 kvm og det blir 244 kvm per kystlag. En fullstendig liste over innmeldte bygninger og 
brygger finner dere i vedlegget bakerst i rapporten. Antall kvadratmeter er skjevt fordelt 
mellom kystlagene og de største har flere tusen kvadratmeter til rådighet og de danner 
gjerne kystkultursentra. 
 
Kystkultursentra 
Forbundet KYSTEN vil gjennom sitt arbeid 
bidra til å opprette kystkultursentra rundt om i 
landet. Forbundet har utviklet en modell med 
sikte på dokumentasjon, kompetanse, 
formidling og egenaktivitet rundt 
kystkultursentra. Slike 'sentra' kan bli 
'utstillingsvinduer' for den lokale kystkulturen 
og en kilde til læring og aktivitet for skoleverk, 
lokalbefolkning og tilreisende. Det er rundt 15 
kystkultursentra under utvikling på forskjellige 
steder i landet. På bildet ser dere Bragdøya 
kystkultursenter, som består av bygninger på 
flere tusen kvadratmeter gulvflate og har store brygger til disposisjon. 
 
Mange av bygningene er naust av tradisjonell type eller sjøhus. De rommer alt fra 
møtelokaler til verksteder som kystlagene kan bruke. Mye av bygningsmassen er naust som 
bare brukes til det de er laget til; å oppbevare båter og utstyret som trengs til å drifte 
båtene. Flere kystlag disponerer fyrstasjoner som brukes i kystledsammenheng og leies ut 
om sommeren. 
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Internasjonal aktivitet 

Landsstyret har ønsket å finne ut hvilke kystlag som har 
hatt kontakter internasjonalt eller deltatt på aktiviteter 
internasjonalt. Det var bare syv kystlag som svarte positivt 
på at de hadde hatt internasjonal kontakt i 2008 og seks av 
dem gjennom deltakelse i Forbundet KYSTENs innsats i 
Brest. Ett kystlag hadde deltatt i Nordisk seiling i Danmark 
og ett kystlag hadde vært med å arrangere World Village, 
som er en ungdomsleir. 
 
Hvis kystlagsundersøkelsen ikke hadde vært for 2008, så 
hadde det bare vært enda færre kystlag som ville svart at 
de har internasjonal kontakt. Det er et lavt tall når man 
tenker på havet som et bindeledd mellom landene og 
havet som kulturformidler. Norge har lang tradisjon med 
sjøfart og handel over havene, spesielt over Skagerak og 
Nordsjøen, men også enda lenger bort. 

Aktivitet for barn og unge 

På spørsmålet om kystlaget har gjennomført egne aktiviteter for å få flere barn og unge med 
i kystlaget, var det 20 kystlag som oppgav at de hadde det. 
 
Salta kystlag, Arctandria – Tromsø kystlag og Bergen kystlag har innledet samarbeid med 4H 
for å få et godt barne- og ungdomsarbeid. Bergen kystlag arrangerer seiljollekurs med dem, 
mens Kystlaget Salta og Arctandria har opprettet klubb sammen med 4H. Indre Sogn kystlag 
har innledet samarbeid med speiderlaget i Kaupanger. 
 
Fire kystlag har rettet sitt barne- og 
ungdomsengasjement mot skolen. Astafjord 
arrangerer årlig en kystkulturuke for Grov Skole 
der 70 elever deltar i å fiske, foredle, selge og 
servere fisk. Kystlaget Torghatten samarbeider 
med grunnskolen og Helgoland museum om 
forskjellige aktiviteter for denne aldersgruppen og 
det samme gjør Øksnes kystlag. 
Langesundsfjorden kystlag har SFO-aktiviteter og 
har undervisning i samarbeid med skolen for 8. 
klassinger i Bamble i båtvett, seiling, knop og stikk. 
 
Flere kystlag har jollebygging som aktivitet der både barn og voksne deltar. Et annet har 
jolleseiling i optimistjoller som aktivitet. De resterende kystlagene har aktiviteter rettet mot 
barn og unge i forbindelse med arrangementer. Kystkulturdager, kystlagsdager, maritime 
dager osv. der kystlagene deltar eller arrangerer, er snekring av fjølbåter, roing med 
tradisjonsbåter, seiling osv. aktiviteter som blir lagt til rette for denne aldersgruppen. 
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Aktivitet for familier 

På spørsmålet om kystlaget har gjennomført 
egne aktiviteter/tiltak rettet mot familier i 
kystlaget, var det 27 kystlag som oppgav at de 
hadde det. Nesten samtlige aktiviteter/tiltak 
rettet mot familier var knyttet til familiedager, 
familieturer, åpen dag, seil/roturer og enkelte 
kurs. Leirong kystlag har dannet en 

forelder/barn-gruppe, mens de andre kystlagene som svarte, ser familien som en integrert 
del av kystlagets virksomhet.  

Aktivitet for kvinner 

Vi vet at rundt 25 % av medlemmene i Forbundet KYSTEN er kvinner og organisasjonen 
ønsker større andel. På spørsmålet om kystlaget har gjennomført egne aktiviteter for å få 
flere kvinner med i kystlaget, var det 19 kystlag som oppgav at de hadde det.  
 

To kystlag har dannet egen kvinnegruppe, men 
de var ikke særlig aktive. Langesundsfjorden 
kystlag har dannet en gruppe kalt ”Signe Maten” 
med fokus på mat, klestradisjoner og har hatt 
møter med tema ”Kvinnens plass i kystkulturen”. 
 
Flere kystlag gjennomfører egne seilkurs for 
kvinner eller har egen kvinnebåt i laget. 
Det vanligste er imidlertid å arrangere egne kurs 
i kvinnehåndverk, tradisjonell baking osv. 

 
Kjøllefjord kystlag hadde et litt uvanlig svar på spørsmålet og svarte at kvinner var mest 
aktive i laget og at de vurderte tiltak for å få med flere menn. Andre svarte at laget hadde 
50/50 av kjønnene og ikke trenger egen aktivitet for å få kvinner med. Det mener Gokstad 
kystlag også og svarer at de har eget kor og vevloft og trenger ikke gjøre noe utover det for å 
få flere kvinner til kystlaget. 

Deltakelse på landsmøtet 

Vi spurte kystlagene om de deltok på landsmøtet og eventuelt hvorfor de ikke deltok. 
Grunnen til at vi spurte om det, var at vi synes at det var for få kystlag som stilte opp på det 
første landsmøtet der alle kystlagene hadde mulighet til å stille med en representant hver. Vi 
ønsker å få større deltakelse på landsmøtene og ønsket å få tilbakemelding fra kystlagene på 
hva som gjorde at de ikke deltok på landsmøtet. 
 
Det var 26 kystlag i undersøkelsen som deltok på landsmøtet. Blant dem som ikke deltok var 
det ikke så mange som oppgav noen spesiell grunn for at de ikke deltok på landsmøtet. Det 
er av den grunn lite materiale for Landsstyret å arbeide videre med for å få større deltakelse 
på neste landsmøte. 
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Markedsføring av kystlaget 

Landsstyret ønsket å få svar på om kystlagene var aktive 
i å markedsføre sin virksomhet, og hadde en rubrikke 
som het: ”Aktiviteter for å markedsføre kystlaget 
og/eller Forbundet KYSTEN?” Når man leser svaret på 
dette spørsmålet, så lurer man på hvor mange 
forskjellige dager og arrangementer som finnes langs 
kysten. Den aller vanligste form for markedsføring av 
kystlaget/Forbundet KYSTEN skjer i form av stand eller 
annen markering i forbindelse med lokale markeringer 
og arrangementer. I 2008 var det Tall Ships Race som hadde mest besøk av kystlag som 
markedsførte organisasjonen. Det er ikke så rart, da seilasen hadde mange stopp langs 
kysten i områder der vi har mange kystlag. Det var kun 10 kystlag som ikke svarte på 
spørsmålet, mens de andre nevnte museumsdager, bygdedager, stevner, barnas dag, 
kystens dag, Hurtigrutas dag Kulturminnedagen, havnedager, shantyfestivaler, 
trebåtfestivaler osv. Kun ett lag nevnte lokalavisa som et sted de markedsførte kystlaget og 
Forbundet KYSTEN. 

Sekretariatet 

Vi ønsket å få en tilbakemelding fra kystlagene om hvordan de er fornøyd med servicen de 
får ved henvendelser til sekretariatet. Forbundet KYSTEN har tre ansatte på kontoret i Oslo 
og en redaktør som bor i Kviby, Finnmark. Den daglige driften av organisasjonen blir gjort av 
de tre ansatte på kontoret i Oslo. De har ansvar for alle henvendelser og utsendelse av det 
materialet som blir bestilt av kystlagene. Kontoret har åpent daglig fra 0830 til 1530 og er 
bemannet hele tiden unntatt i forbindelse med ferieavvikling. 
 
Syv kystlag svarte ikke på disse spørsmålene om sekretariatet og vi regner av den grunn med 
at de ikke har noen innvendinger mot måten sekretariatet er drevet på. Fra de kystlagene 
som svarte, var det gjennomgående positive svar på hvordan servicen fra sekretariatet var.  
 
Et kystlag svarte at sekretariatet var hyggelige og velmenende, men i overkant uryddige.  
Et annet kystlag mente at hjemmesidene kan forbedres, mens et kystlag synes det var 
vanskelig å få kontakt med sekretariatet i sommersesongen. 
 
Det er spesielt medlemslistene som blir trukket fram 
som noe som kan forbedres. Det var fire kystlag som 
påpekte at det var rot i medlemslistene og at de 
kunne være mer korrekte. Et av svarene mener det 
er stort forbedringspotensiale når det gjelder 
forvaltning av medlemslister og at kystlaget har 
mistet mange medlemmer opp gjennom åra fordi 
det har vært rot i medlemshåndteringen i 
sekretariatet. Et annet svar at medlemslistene bør 
bedres til 100 %. 
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Samarbeid med andre samfunnsaktører 

Kystlagene har sin virksomhet i et lokalsamfunn og må ofte forholde seg til andre som har 
sammenfallende interesser.  
13 kystlag svarte ikke på om de hadde hatt samarbeid med kystlag eller andre organisasjoner 
i 2008.  
42 kystlag oppgir at de samarbeider med andre organisasjoner eller kystlag. Av dem er det 
14 kystlag som bare samarbeider med andre organisasjoner, mens to kystlag bare hadde 
samarbeid med andre kystlag.  
 
Samarbeidet skjer i hovedsak i forbindelse med lokale arrangementer som kystkulturdager, 
havnedager, lokale markedsdager osv. Landsomfattende dager som kulturminnedagen og 
kystens dag er også gjenstand for samarbeid med andre lokal organisasjoner. 
 
Listen over ulike organisasjoner som kystlagene har samarbeidet med representerer alle 
typer organisasjoner og er nesten uendelig. Man har de naturlige samarbeidspartnerne, som 
båtlag, fjordalag, båtforeninger, historielag, museum osv. som holder på med de samme ting 
som kystlagene. Ungdomslag, 4H-klubber, husmorlag, husflidslag og andre organisasjoner 
som vi har kontakt med gjennom Folkekulturforbundet og Friluftslivets Fellesorganisasjon 
finnes blant de vi samarbeider med. I tillegg kommer grendelag, idrettslag, biblioteker, 
skoler og handelsforeninger. 
 
Hvis man skal trekke noen lettvinte slutninger ut av dette, så må det være at kystlagene har 
en pragmatisk og praktisk tilnærming til å få løst de oppgavene som de påtar seg. Kystlagene 
er lokalt forankret og samarbeider med de organisasjoner som finnes i dets lokalmiljø. Man 
vet av forskning at hver nordmann er medlem av rundt 4 organisasjoner og foreninger. Det 
gjør at sentrale personer i et lokalmiljø gjerne er med i flere organisasjoner og kan dra 
veksler på det når det gjelder å samarbeide om større prosjekter i lokalsamfunnet. 
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Kurs i regi av kystlaget 

Kystlagene ble spurt om å oppgi gjennomførte kurs i 2008. Det var et unødvendig spørsmål 
for å få svar på antall kurs i 2008, for de tallene får vi opplyst gjennom Folkekulturforbundets 
statistikker, slik det er presentert under.  Grunnen til at spørsmålet likevel ble spurt, var for å 
se om det ble arrangert flere kurs enn de som blir organisert gjennom Folkekulturforbundet, 
som er det studieforbundet Forbundet KYSTEN er medlem av.  
 
En gjennomgang av svarene avdekket at syv kystlag oppgav at de hadde gjennomført kurs, 
men er ikke registrert hos Folkekulturforbundet. Et av kystlagene oppgir at de bare 
annonserte kursene i kystlaget og sendte ikke inn innmelding av kurs til studieforbundet. Det 
er uvisst om de andre kystlagene organiserte kursene gjennom andre studieforbund eller 
bare unnlot å rapportere inn kursene. 
 
Kurs gjennom Folkekulturforbundet gjennomført av kystlag i 2008 

     

Arrangør 

Gjennomførte 

Kurs Timer Deltakere Tilskudd 

Nærsnes Kystlag   3   107   19  8 025 

Loggen Kystlag   2   66   25  4 620 

Langesundsfjorden kystlag   2   54   21  4 050 

Bragdøya Kystlag   1   27   18  2 025 

Søgne Kystlag   2   42   36  3 125 

Engøyholmen ro og råseillag   1   20   42  1 500 

Jæren Kystlag   4   98   47  7 350 

Leirong Kystlag   3   71   22  5 325 

Austevoll kyst- og sogelag   1   42   5  3 150 

Fjell Kystlag   3   45   20  3 375 

Hordaland Fylkeskystlag   1   20   9  1 500 

Keipane Kystlag   1   48   5  3 600 

Kvinnherad Kystlag   2   45   13  3 210 

Sveio Kystlag   3   96   25  7 200 

Tysnes Kystlag   1   50   12  3 750 

Sunnmøre Kystlag   1   15   5  1 125 

Kystlaget Trondhjem   1   40   6  3 000 

Folla Kystlag   7   550   43  39 380 

Innherred  Kystlag   1   25   12  1 875 

Kystlaget Salta   1   16   22  1 200 

Meløy  Kystlag   1   109   6  4 206 

Narvik Kystlag   13   442   95  32 300 

Øksnes Kystlag   4   166   27  12 450 

Arctandria Troms Kystlag   8   147   55  10 525 

Kvæfjord Kystlag   1   27   6  2 025 

Salangen Kystlag   1   24   21  1 800 

  SUM HELE LANDET   69  2 392   617 
 171 
691 
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