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Formål 
 

Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. 

Formålet er - i samarbeid med andre kulturverninteresser - å styrke vår 

identitet som kystfolk, herunder: 

- Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, 

anlegg og kystmiljø forøvrig. 

- Drive opplysningsarbeid til økt forståelse for verdien av menneskelige og 

kulturelle tradisjoner i vår kysthistorie. 

- Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk. 

- Øke den faglige standard i vedlikehold og sikkerhet ved bruk av fartøyer og 

anlegg. 
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Forord 
 

2020 har vært et krevende år for mange, også for frivilligheten. Dere fortjener derfor en ekstra 

takk for innsatsen dette året. Det har ikke vært lett å drive kystlag når pandemien har hindret 

oss i å gjøre noe av det aller viktigste vi gjør: å skape møteplasser og få folk til å jobbe 

sammen om en viktig felles sak. Det har vært vanskelig å planlegge aktiviteter, og mye 

frivillig innsats har gått til spille når vi gang på gang har måttet avlyse arrangementer og 

samlinger av smittehensyn. Spesielt trist var det for første gang å avlyse et landsstevne. 

Pandemien er enda ikke over. I skrivende stund er landsmøtet i april besluttet omgjort til et 

digitalt landsmøte, og Forbundet KYSTENs landsstevne 2021 i regi av Jeløy kystlag besluttet 

avlyst. Vi skulle så gjerne samlet dere til både et fysisk landsmøte for meningsutveksling og 

sosialt samvær, og sett flotte båter og mennesker samlet langs kanalen i Moss, men slik ville 

det seg dessverre ikke i år. Tusen takk til Bergen kystlag og Jeløy kystlag for alt arbeidet dere 

la ned i planleggingen av det som ville blitt to uforglemmelig landsstevner. 

 

Jeg og landsstyret er imponert over hvordan kystlagene har tilpasset seg handlingsrommet vi 

hadde i år, og likevel fått til mye. Med god organisering og små «dugnadskohorter» har mye 

blitt gjort, pandemi til tross! Dere gjør en avgjørende viktig jobb med å ta vare på kystens 

kulturminner og kulturarv, skape lavterskel aktivitet og meningsfulle fellesskap der dere er. I 

kystlag landet rundt gleder vi oss til å kunne ta ordet «dugnad» tilbake som noe samlende, 

sosialt og lystbetont. Noe som lukter nytrukket kaffe og suppe, ikke håndsprit. Vi håper vi 

kommer dit igjen snart. Alt skal bli bra, som man sier.  Kystlagsfolk er ellers noen råskinn på 

dugnadsarbeid, men som i mange andre organisasjoner er langt de fleste kun støttemedlemmer 

som holder seg orientert gjennom medlemsbladet og ellers støtter opp om saken ved å betale 

kontingenten sin hver januar. Vi setter enorm pris på alle medlemmer uansett om du er aktiv 

eller ikke, men vit at du alltid er hjertelig velkommen til å engasjere deg og bidra. Et kystlag 

trenger et stort spekter av forskjellig innsats og kompetanse, og det finnes dugnadsoppgaver 

for alle slags folk. Etter denne pandemien trenger vi møteplassene kystlagene skaper mer enn 

noen gang. 

 

Den fellesnordiske nominasjonen av klinkbåttradisjonen til UNESCOs representative liste 

over menneskehetens immaterielle kulturarv ble fremmet til UNESCO i mars.  Vi er 

naturligvis spente på om pandemien får betydning for når nominasjonen blir behandlet. 

Planen er at dette skal skje på den mellomstatlige komiteens 16. sesjon i desember 2021.  

  

I 2020 vedtok landsstyret et prosjekt som vi kaller «Nytt liv i naust og sjøhus». Mot slutten av 

året fikk vi til vår store glede innvilget vår søknad til Sparebankstiftelsen DNB om en 

nasjonal breddegave på 10,5 millioner kroner til berging av naust og sjøhus. Dette er en type 

kulturminner som forsvinner i stort tempo. Det slås fast i en ny rapport utført for 

Riksantikvaren. Med dette som bakteppe går Forbundet KYSTEN i gang med en bred 

satsning på å redde flest mulig av disse bygningene fra forfall og riving. «Vern gjennom 

bruk» er hovedtanken, og vi har fått tilbakemeldinger fra mange kystlag som er klare til å gå i 

gang med restaureringsprosjekter hvis de får hjelp til kostnadene i forbindelse med dette. 

 

På hvert landsmøte legger landsstyret frem sitt forslag til handlingsprogram for de neste fire 

årene. Landsmøtet behandler så forslaget, gjør eventuelle justeringer, og vedtar deretter 

programmet. Dette danner så grunnlaget for landsstyrets arbeidsplan for den kommende 

perioden. Dette er en selvskreven og god demokratisk prosess. I forbindelse med det 

kommende landsmøtet satt landsstyret i gang et arbeid våren 2020 for å se litt lenger inn i 

fremtiden, men også se seg litt tilbake. En strategiprosess. Dette arbeidet involverer både 
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landsstyret og alle ansatte. Det er sunt å ta et skritt tilbake med noen års mellomrom og spørre 

seg selv om man er på rett spor, i takt med tiden og verden rundt seg. Hvor er vi nå? Hvor bør 

vi være om 5 år, 10 år? Vi ser på styrker, svakheter, muligheter og trusler/utfordringer som 

kan berøre Forbundet KYSTEN i dag og i fremtiden, også kjent som en SWOT-analyse. 

Hvilke endringer ser vi som påvirker oss positivt eller negativt? Må vi endre noen strategiske 

veivalg, eller er vi på rett spor? Så blir det opp til landsmøtet å avgjøre kursen videre. 

 

I 2020 har vi avholdt landsstyremøter på Gibostad på Senja med besøk hos Gisund kystlag, 

hos sekretariatet i Oslo, og to øvrige ordinære landsstyremøter og et ekstraordinært. Disse ble 

gjennomført digitalt på Zoom grunnet pandemien. Landsstyret ser frem til, som i alle andre 

sammenhenger, at vi snart kan besøke flere kystlag i forbindelse med landsstyremøtene når 

pandemisituasjonen tillater det. Disse besøkene er svært viktige for landsstyret, ikke minst for 

å sette seg inn i det fantastisk fine, mangfoldige og verdifulle arbeidet som skjer i alle de 

flotte kystlagene tilsluttet Forbundet KYSTEN. 

 

Stor takk til alle kystlagsmedlemmer, tillitsvalgte i kystlagene, fagrådet i tidsskriftet Kysten, 

alle ansatte og alle i landsstyret, for alt vi tross alt har fått til sammen i 2020. Velkommen til 

innsats i 2021!  

 

Asgeir K. Svendsen – Leder 
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Koronapandemien 
 

Det meste av året 2020 har vært preget av den pågående koronapandemien, og det har fått 

store konsekvenser for aktiviteten i alle ledd i Forbundet KYSTEN. For sentralleddet har det 

medført avlysninger av de fleste arrangementer som organisasjonen arrangerer. Det har ført til 

hjemmekontor for de ansatte og møter på digitale plattformer som Zoom og Teams. Vi har 

likevel klart å drive organisasjonen på en god og forsvarlig måte, men savner å møtes fysisk. 

 

For kystlagene har det ført til avlysning av de fleste arrangementer, kurs og 

medlemssamlinger i 2020. Dugnad på båter og bygninger har blitt kraftig innskrenket og har 

måttet foregå i forhold til de restriksjoner som lokale, regionale og sentrale myndigheter til 

enhver tid har bestemt. Det har medført frafall av inntektsmuligheter for kystlagene og liten 

sosial kontakt mellom medlemmene. 

 

Gjennom paraplyene Frivillighet Norge og Kulturvernforbundet har vi arbeidet overfor 

myndighetene for at de frivillige organisasjonene ikke skulle bli økonomisk skadelidende på 

grunn av nedstengingen av samfunnet. Det har ført til at det har kommet tre krisepakker for å 

avhjelpe frivilligheten med tapet av inntekt i løpet av året. Informasjonen om støtteordningene 

ble formidlet ut til kystlagene som kunne søke om kompensasjon på bakgrunn av fjorårets 

inntektsgrunnlag fra arrangementer som måtte avlyses i 2020. Slike krisepakker og 

støtteordninger vil aldri treffe alle kystlag 100 %, men det har reddet mange kystlag fra 

økonomiske problemer. 

 

Avlysningen av landsdekkende seminar, landsstevnet, regionalt seminar og mange andre 

arrangementer som vanligvis blir fyldig omtalt her, gjør at årsmeldingen for 2020 er noe 

slankere enn den pleier. Det ble også arrangert færre møter og konferanser i regi av våre 

samarbeidspartnere og det gjør at det blir rapportert mindre aktivitet. Vi har imidlertid klart å 

holde i gang noen store prosjekter på et akseptabelt nivå og innenfor de rammer som 

myndighetene har tillatt. 

 

Vi vil benytte anledningen til å takke kystlagene og våre medlemmer for alt de har klart å 

gjøre i 2020 på tross av alle de hindringer som Koronapandemien har skapt for dem. 
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1. Tillitsvalgte 
 

1.1 Landsstyret i 2020 

Leder:    Asgeir K. Svendsen 

Nestleder:   Tove Aurdal Hjellnes 

Styremedlem:  Bjørn Navjord 

Styremedlem:   Ingunn Vardøy  

Styremedlem:   John Kåre Olsen 

Styremedlem:   Robijne Verstegen 

Styremedlem:   Marit Mørtsell 

1. vara:  Egil Eide 

2. vara:  Tove Helen Grimsby 

3. vara:  Kjell Berge 

Egil Eide, Ingunn Vardøy, John Kåre Olsen, Marit Mørtsell, Bjørn Navjord, Robijne Verstegen,  

Tove Aurdal Hjellnes, Asgeir K. Svendsen, og Kjell Berge. Tove H. Grimsby var ikke til stede.  

1.2 Valgkomitéen  

1. Per Kristian Vindi  

2. Kurt Vidar Nilsen 

3. Aina Martre  

Vara: Tore Jacobsen  

1.3 Fagrådet til tidsskriftet KYSTEN 

Asgeir K. Svendsen 

 

Medlemmer oppnevnt av redaktøren: 

Stig Tore Lunde 

Arne-Terje Sæther 

Tron Wigeland Nilsen 

1.4 Revisjon 

Revisjon 1 Nor AS – Trond Syversen  
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2. Ansatte 
 

Generalsekretær:    Per Hillesund     100 % stilling 

Organisasjonssekretær:   Mona Vasskog Johansen    90 % stilling 

Seniorrådgiver:     Tore Friis-Olsen   100 % stilling 

Redaktør:     Bente Foldvik    100 % stilling 

Kommunikasjonsrådgiver:   Tuva Løkse    100 % stilling 

Rådgiver for friluftsliv og ungdom: Mathilde Gabrielsen Vikene    80 % stilling 

 

Mathilde G. Vikene gikk ut i ett års studiepermisjon fra 15. august 2020. Tora Bakkemo ble 

ansatt som vikar fra 15. september 2020. 

 

Fra venstre: Per Hillesund, Mona Vasskog Johansen, Bente Foldvik, , Tore Friis-Olsen, Tuva Løkse, Mathilde 

Gabrielsen Vikene og Tora Bakkemo 

 

2.1 HMS 

Forbundet KYSTEN holder til i Øvre Slottsgate 2b og har kontorfellesskap med Norges 

Kulturvernforbund, Norsk Forening for Fartøyvern, Norges Husflidslag, Landslaget for 

Motorhistoriske Kjøretøyer, Norsk Fyrhistorisk Forening, Noregs Ungdomslag, Vellenes 

Fellesorganisasjon og Slekt og data. Gode og sikre arbeidsforhold, som godt inneklima, 

oppfølging av brannforskrifter osv., blir ivaretatt gjennom felles funksjoner for 

kontorfellesskapet. 

 

Arbeidsmiljøet i Forbundet KYSTEN anses som godt. Mona Vasskog Johansen er de ansattes 

representant, som sammen med generalsekretær har gått gjennom sekretariatets HMS-plan og 

funnet den i henhold til reglementet. Forbundet KYSTEN har ikke drevet virksomhet som har 

påvirket ytre miljø. Forbundet KYSTEN er en inkluderende organisasjon og arbeider aktivt 

mot alle former for diskriminering. Landsstyret har vedtatt rutiner for varslingssaker. 
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3.  Medlemstall og kontingent 
 

3.1 Medlemsutvikling lokallagene 

Per 31.12.2020 hadde Forbundet KYSTEN 9.760 medlemmer. Det er en tilbakegang på 139 

medlemmer i forhold til året før. Forbundet har 121 tilsluttede kystlag.  

 
Navn 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Jeløya kystlag 72 72 63 60 66 68 

Fredrikshald kystlag  51 49 48 44 45 45 

Kystlaget Vestsiden  0 0 0 21 22 26 

Nesodden kystlag 76 98 110 114 137 131 

Soon Water kystlag 22 15 19 20 20 23 

Nærsnes kystlag  161 173 190 162 174 164 

Kystlaget Gyldenløve skuteforening  25 16 0 0 0 0 

Sum Viken fylke 401 423 430 421 464 457 

Kystlaget Viken 263 247 265 267 262 245 

Sum Oslo fylke 263 247 265 267 262 245 

Loggen kystlag 321 326 339 313 321 347 

Gokstad kystlag 388 393 400 414 428 416 

Kystlaget Fredriksvern 213 222 231 227 235 248 

Hortentangen kystlag   60 55 53 51 46 45 

Langesundsfjorden kystlag  215 229 208 184 181 179 

Brevikkysten   0 0 0 6 6 6 

Telemark kystlag Nedlagt i 2019) 0 0 8 10 11 10 

Kragerø kystlag  227 234 253 263 277 270 

Sum Vestfold og Telemark fylke 1424 1459 1492 1473 1505 1512 

Agder fylkeskystlag 0 0 0 0 0 12 

Oksefjorden kystlag 8 11 21 21 30 33 

Kystlaget Terje Vigen 248 276 281 281 290 285 

Raet kystlag (Nytt i 2020) 140 0 0 0 0 0 

Blindleia kystlag 94 98 93 83 95 81 

Kystlaget Øster Riisøer 104 108 125 129 121 113 

Bragdøya kystlag 640 637 657 664 662 638 

Søgne kystlag 204 197 201 191 205 198 

Mandal kystlag 63 65 61 61 62 61 

Sæløer og Lista kystlag 34 36 38 39 39 41 

Hitterøy kystlag 115 112 101 95 85 78 

Flekkefjord kystlag (nedlagt i 2019) 0 10 14 15 19 21 

Lindesnes kystlag 110 105 118 124 143 151 

Sum Agder fylke 1760 1655 1710 1703 1751 1712 

Egersund kystforening 71 84 86 78 84 58 

Jæren kystlag 89 96 110 119 124 128 

Kystlaget Sandnes 23 23 24 28 29 32 

Rygja kystlag 124 139 157 157 151 151 

Kystlaget Kormt 60 61 65 66 72 66 

Leirong kystlag 92 98 94 94 104 112 

Rennesøy kystlag  19 17 17 19 23 22 

Haadyret kystlag 20 21 21 25 27 31 

Kystlaget Utsira  47 63 60 66 67 63 

Ytre Ryfylke kystlag  18 17 14 0 0 0 

Sum Rogaland fylke 564 619 648 654 681 663 

Kystlaget Romsa  76 86 87 99 115 78 

Bergen kystlag 182 158 186 163 180 180 
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Navn 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Askøy kystlag 75 79 89 84 92 95 

Fjell kystlag 32 27 26 26 32 31 

Sund kystlag 10 9 12 12 15 15 

Hope trebåtlag 20 23 25 25 23 18 

Austevoll kystlag 41 44 50 44 44 47 

Sagvågen kystlag 58 60 73 75 81 69 

Tysnes kystlag 67 70 78 76 68 81 

Bømlo kystlag  34 45 51 54 45 51 

Kvinnherrad kystlag 61 52 49 46 51 51 

Sveio kystlag 86 85 84 89 92 87 

Keipane kystlag 46 45 55 36 32 35 

Holsnøy kystlag  18 17 17 16 19 22 

Hardangerfjorden kystlag 6 6 6 6 5 6 

Opsangervågen kystlag  36 38 41 37 36 39 

Sandviken kystlag  114 111 137 68 76 75 

Vinnesholmen kystlag  58 61 64 66 56 22 

Hornelen kystlag 63 67 67 70 71 75 

Indre Sogn kystlag  69 64 67 72 84 81 

Kalvåg kystlag  128 142 158 158 156 154 

Kinn kystlag  8 12 13 15 11 12 

Kystkulturlaget i Vågsøy  37 35 39 43 44 41 

Ytre Sogn kystlag  8 9 10 11 14 14 

Nordfjordbåtlaget  39 45 42 38 52 49 

Sum Vestland fylke 1370 1390 1526 1429 1494 1428 

Sunnmøre kystlag 50 54 58 58 56 60 

Flåværsleia museumsbåtlag 7 8 8 9 10 11 

Herøy kystlag 42 47 46 46 50 56 

Bjørkedal kystlag 105 112 109 109 118 116 

Romsdal kystlag 85 96 94 94 96 94 

Mellemverftet fartøyvernforening 100 91 91 89 83 85 

Stene notlag 11 11 11 13 13 11 

Geitbåtens venner 43 44 53 53 52 44 

Straumsnes utrorslag 19 17 17 18 18 19 

Otnesbrygga veteranbåtklubb 53 56 60 67 63 62 

Tingvoll kystlag  16 19 22 21 18 19 

Sum Møre og Romsdal fylke 531 555 569 577 577 577 
Trøndelag fylkeskystlag 7 3 4 4 3 1 

Kystlaget Trondhjem 410 432 454 415 399 350 

Kjeungen kystlag 64 74 65 68 83 91 

Åfjordbåten kystlag 6 7 8 7 9 8 

Hemne kystlag 5 6 6 7 7 7 

Frøya kystlag 13 13 13 13 13 15 

Innherred kystlag 75 75 63 64 62 60 

Folla kystlag 50 60 75 74 81 65 

Jøa kystlag  115 112 115 105 118 114 

Nattseilerne  55 60 75 60 78 81 

Sum Trøndelag fylke 800 842 878 817 853 792 

Kystlaget Salta 211 226 226 233 258 239 

Gildeskål kystlag 34 22 24 26 27 25 

Meløy kystlag            26 27 25 29 41 37 

Steigen kystlag           38 41 41 48 45 42 

Vestvågøy kystlag  0 0 5 5 5 6 

Vågan kystlag 41 43 47 54 63 57 

Sortland kystlag 45 49 54 55 60 56 

Øksnes kystlag 94 87 83 79 84 81 

Hadsel kystlag  0 0 0 11 11 11 
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Navn 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Bø kystlag 47 42 45 45 48 50 

Evenes kystlag 13 16 15 15 8 8 

Lødingen kystlag 71 63 65 69 70 69 

Ranfjord kystlag 44 36 42 40 45 18 

Vefsn kystlag  0 0 6 6 6 6 

Lurøy kystlag 17 19 15 24 32 32 

Dønna kystlag 29 26 27 27 27 25 

Alstahaug kystlag 109 118 116 116 103 93 

Kystlaget Torghatten 47 47 46 46 43 48 

Vega kystlag 66 73 78 80 63 61 

Narvik kystlag  47 50 52 57 59 56 

Saltdal kystlag 25 30 32 30 35 38 

Polden kystlag Hamarøy  16 18 25 29 31 36 

Nesna kystlag  83 88 79 85 96 99 

Træna kystlag  47 49 51 55 43 41 

Salten kystlag  11 11 14 15 15 15 

Ofoten kystlag 56 34 25 0 0 0 

Bindalen kystlag  22 21 0 0 0 0 

Sum Nordland fylke 1239 1236 1238 1279 1318 1249 

Nord-Troms kystlag 11 10 12 14 18 20 

Arctandria - Tromsø kystlag 192 191 203 205 192 183 

Sørreisa kystlag  5 5 5 8 9 10 

Kystlaget Alvestad 7 3 7 6 6 6 

Astafjord kystlag 22 27 27 23 24 24 

Gratangen kystlag 56 52 61 47 42 43 

Kvæfjord kystlag 42 44 42 43 43 41 

Salangen kystlag  4 2 4 6 7 6 

Tjeldsund kystlag  36 41 46 41 43 51 

Tranøy kystlag  31 28 27 29 28 30 

Kystlaget Lyra  7 11 11 14 14 14 

Harstad og Vågsfjord kystlag  7 7 6 7 3 7 

Gisund kystlag  21 18 14 18 17 24 

Storfjord kystlag 2 3 4 5 5 6 

Brottsjø kystlag  38 41 45 51 45 47 

Kystlaget Vågsfjord (Opphørt i 2019)  0 0 2 4 7 0 

Altafjord kystlag 34 26 31 23 22 22 

Kjøllefjord kystlag 34 36 34 31 32 33 

Nordvågen kystlag  20 27 27 23 26 27 

Nord-Varanger kystlag 15 12 16 17 17 0 

Sum Troms og Finnmark fylke 584 586 624 614 600 594 

Totalsum kystlagsmedlemmer 8946 9012 9381 9234 9506 9238 

Gratismedlemmer 114 137 133 133 143 145 

Direktemedlemmer 700 746 760 718 621 795 

Totalt antall medlemmer 9760 9895 10274 10085 10270 10178 

 

NB! Skjemaet over medlemsutvikling er tilpasset de nye fylkene fra 01.01.2020 
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Medlemmene var i 2020 fordelt på 7.684 hovedmedlemmer og 2 076 familiemedlemmer. Det 

er 20 æresmedlemmer og 60 ungdomsmedlemmer i lokallagene. Det er 29 % kvinner som er 

medlemmer i Forbundet KYSTEN. Det er 16 bedrifter, 34 foreninger og stiftelser, 41 museer, 

64 biblioteker og 24 skoler som er tilknyttet Forbundet KYSTEN. 

3.2 Endringer 

Det ble opprettet ett kystlag i 2020. Det var Raet kystlag i Arendal. Det ble nedlagt ett kystlag 

i Forbundet KYSTEN i 2020. Det var Kystlaget Vågsfjord som ble slått sammen med Harstad 

kystlag til Harstad og Vågsfjord kystlag. Skånland kystlag skiftet navn til Tjeldsund kystlag. 

3.3 Kontingent 

Kontingenten for medlemmer i 2020 var: 

 - Hovedmedlem     kr. 500 

 - Ungdomsmedlemsskap (til fylte 26 år)  kr. 250 

 - Husstandsmedlem     kr.   75 

 

Landsmøtet i april 2019 vedtok å øke kontingentsatsene fra 1.1.2020 for første gang på ti år. 

 

Fordelingen av kontingenten i organisasjonen er: 

Forbundet KYSTEN kr. 300 

Kystlaget   kr. 200 

Til sammen   kr. 500 

 

Andel av kontingenten til fylkeskystlag og sammenslutninger er på kr. 30,- for hvert 

hovedmedlem, som blir trukket fra Forbundet KYSTENs andel av kontingenten. 

Ungdomsmedlemsskap blir fordelt prosentvis på samme måte mellom kystlaget og forbundet. 

Husstandsmedlemskap koster kr. 75,- og kr 50 går til kystlaget og kr. 25 til forbundet 

KYSTEN. 

 

3.4 Liste over fylkeskystlag og sammenslutninger 

Troms fylkeskystlag 

Trøndelag fylkeskystlag 

Vestland fylkeskystlag 

Rogaland fylkeskystlag 

Agder fylkeskystlag 

Indre Oslofjord kystlagsamling (IOKS) 
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4. Forbundet KYSTENs møter 
 

4.1 Landsdekkende seminar 

Forbundet KYSTENs landsdekkende seminar, som skulle avholdes på Hotel Panorama på 

Sotra, Vestland, 17. – 19. april 2020, ble avlyst på grunn av koronapandemien. Seminaret 

hadde tittelen «Krafttak for naust og sjøhus». 

 

Kystlagsprisen 

Kystlagsprisen for 2019 ble gitt til Gisund kystlag. Prisen ble 

tildelt kystlaget under en middag i deres lokaler med 

Forbundet KYSTENs landsstyre til stede. 

 

Gisund kystlag har utmerket seg i 2019 som et kystlag med 

stor arbeidskapasitet og jevnt høyt aktivitetsnivå. De har 

deltatt på strandryddeaksjoner sammen med andre 

organisasjoner og har utmerket seg med sin arbeidsinnsats for 

å få bygget opp butikken og resten av anlegget i Gisund. De 

var også med på å arrangere og gjennomføre regionalt 

seminar i Gisund høsten 2019. 

 

4.2 Landsstyret 

Landsstyret har hatt fire ordinære møter i 2020. Det var i 

Oslo 21. – 23. februar, på Zoom den 5. juni, Gibostad på 

Senja, Troms 18. – 20. september og på Zoom den 13. november. Det ble behandlet 47 saker. 

Landsstyret har også hatt et ekstraordinært telefonmøte den 13. mars og et Zoommøte den 27. 

mars angående tiltak i forbindelse med koronapandemien. 

 

4.3 Valgkomiteen 

Valgkomiteen har ikke kunnet delta på landsstyremøter på grunn av restriksjoner i forbindelse 

med Koronapandemien.. 

 

4.4 Fagrådet til tidsskriftet KYSTEN 

Fagrådet har ett årlig møte om høsten for å oppsummere året som gikk, samt planlegge neste 

års utgivelser. I 2020 ble det avviklet i Oslo. Øvrige rådslagninger foretas pr. e-post og 

telefon. 

 

4.5 Høringer, innspill og uttalelser 

Forbundet KYSTEN er høringsinstans i en rekke saker som omhandler organisasjonens 

virkefelt. Forbundet KYSTEN sendte høringssvar og uttalelser i disse sakene i 2020: 

• Innspill om fritak fra vern for båtskogen på Bjørkedal i forbindelse med vern av skog 

som vokser på Olivingrunn (Klima-og miljødepartementet) 

• Innspill om utbyggingen av Vippetangen og Akershusneset i Oslo (Plan-og 

bygningsetaten i Oslo) 

• Høring Forskrift om tilskudd til organisasjoner og stiftelser for frivillig og 

allmennyttig klima- og miljøarbeid (Klima- og miljødepartementet) 
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• Høringsinnspill - Nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag 

(Miljødirektoratet) 

• Høringsuttalelse – forslag til endringer i plan- og bygningsloven (Kommunal og 

moderniseringsdepartementet) 

• Høringsuttalelse til forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjøen (Kommunal og moderniseringsdepartementet) 

• Høringsnotat til Familie- og kulturkomiteen - statsbudsjettet 2021 

• Høringsuttalelse – forslag om fartsgrenser til sjøs (Samferdselsdepartementet) 

• Høringsuttalelse forskriftsfesting av KLDs tilskuddsordninger 2020 (Klima- og 

miljødepartementet) 

• Kystkulturkameratene, som består av representanter fra Norsk Forening for 

Fartøyvern, Fartøyvernsentrenes Fellesråd og Forbundet KYSTEN, har hatt møter på 

stortinget med flere partier 

 

 

5. Forbundet KYSTENs arrangementer 

5.1 Landsstevnet 

Forbundet KYSTENs landsstevne i 2020 skulle vært arrangert i Bergen i dagene 16. – 19. juli, 

men ble avlyst. Årsaken var restriksjoner i forbindelse med koronapandemien. 

 

5.2 Råseilseminaret 

Forbundet KYSTENs råseilseminar ble ikke gjennomført på grunn av koronapandemien. 

5.4 Regionale seminarer for kystlagene 

Det ble arrangert ett regionalt seminar og ett planlagt seminar ble avlyst på grunn av 

koronapandemien i 2020. 

 

18.– 20. september 2020 i Oslo, Viken med Kystlaget Viken som medarrangør. På seminaret i 

Oslo sto følgende på dagsorden: styrearbeid og organisering i kystlagene, kystlagene som 

kursarrangører, Kystlagene og lokalsamfunnet – om lobbyarbeid, synlighet og samarbeid, ro- 

og padleled Oslofjorden og utveksling av erfaringer kystlagene imellom. 

 

6.– 8. november 2020 i Grimstad, med Kystlaget Terje Vigen som lokal arrangør ble avlyst på 

grunn av koronapandemien. 
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6. Representasjon  

6.1 Representasjon eksternt 

Forbundet KYSTEN er representert i utvalg, råd, utredningsarbeider osv. både sentralt og 

lokalt. I 2020 var forbundet representert i: 

• Representantskapet til Redningsselskapet, ved styreleder Asgeir K. Svendsen 

• Den nasjonale kystledgruppen, ved generalsekretær Per Hillesund 

• Vararepresentant i Studieforbundet kultur og tradisjon, seniorrådgiver Tore Friis-Olsen 

• Valgkomiteen til Studieforbundet kultur og tradisjon, ved generalsekretær Per Hillesund 

• Styringsgruppe for Nordisk kystkultur, ved nestleder Tove Aurdal Hjellnes og 

seniorrådgiver Tore Friis-Olsen 

• Valgkomiteen i Norges Kulturvernforbund, ved styreleder Asgeir K. Svendsen 

• Kulturvernets kommunikasjonsnettverk, ved kommunikasjonsrådgiver Tuva Løkse 

• Styremedlem i Europa Nostra, Norge, ved seniorrådgiver Tore Friis-Olsen 

• Arbeidsgruppe i Senter for tradisjonsbåtbygging, UiT Norges Arktiske Universitetet i 

Tromsø, ved seniorrådgiver Tore Friis-Olsen 

• Representant i UNESCOs forum for NGO-er, ved seniorrådgiver Tore Friis-Olsen. 

• UNESCOs instruktørnettverk, ved seniorrådgiver Tore Friis-Olsen 

• Nordisk arbeidsgruppe for nominasjon til UNESCO, ved nestleder Tove Aurdal Hjellnes 

og seniorrådgiver Tore Friis-Olsen 

• Styret til Norges Padleforbunds prosjekt «Ro- og padleruter i Oslofjorden», ved 

generalsekretær Per Hillesund 

• Arbeidsgruppe for modulbasert kursrekke i trebåtfaget, ved seniorrådgiver Tore Friis-

Olsen 

6.2 Deltakelse på seminarer og konferanser 

Gjennom å arrangere eller delta på konferanser og seminarer ønsker Forbundet KYSTEN å 

fokusere på ulike sider ved kystkulturen, og få satt nye problemstillinger på dagsorden. 

Emnene varierer fra år til år. Koronapandemien har imidlertid satt sitt preg på seminarer og 

konferanser, som i mange tilfeller ble avlyst, mens andre ble gjennomført digitalt. 

Fagseminar 

Webinar den 11. februar 2020 av Riksantikvaren med temaet «Kulturarv og friluftsliv som 

hånd i hanske». Generalsekretær Per Hillesund deltok.  

Årskonferanse Kulturalliansen 

Onsdag 4. november 2020 gjennomførte Kulturalliansen årskonferanse på Sentralen i Oslo, 

som ble strømmet for kulturalliansens medlemmer og samarbeidspartnere som fulgte med fra 

hjemmekontoret. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Topplederkonferanse i Oslo 

Topplederkonferansen ble slått sammen med frivillighetskonferansen og ble arrangert på 

Frivillighetens dag den 5. desember 2020. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Strandsonewebinar 

Det ble arrangert et Strandsonewebinar i regi av Norsk Friluftsliv, den 23. september 2020 der 

Per Hillesund hadde innlegg. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Friluftslivets dag 

Ble avlyst på grunn av koronapandemien. 
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7. Forbundet KYSTEN er medlem av 

Norges Kulturvernforbund 

Norges Kulturvernforbund er en paraplyorganisasjon for landsomfattende 

kulturvernorganisasjoner. Norges Kulturvernforbund har 24 medlemsorganisasjoner med 

rundt 200.000 enkeltmedlemmer. Viktige mål for kulturvernforbundet er å fremme samarbeid 

mellom de frivillige kulturorganisasjonene, og å styrke kulturvernets rolle i norsk 

samfunnsliv. Forbundet KYSTEN har kontorfellesskap med Norges Kulturvernforbund og 

fler av de andre medlemsorganisasjonene. 

Norsk Friluftsliv  

Forbundet KYSTEN ble tatt opp som medlem i Norsk Friluftsliv i 2006. Norsk Friluftsliv ble 

stiftet i 1989 og er en paraplyorganisasjon for de 17 største friluftslivsorganisasjonene i landet 

med til sammen 950.000 medlemmer og over 5 000 lokale lag og foreninger. Norsk 

Friluftslivs formål er å fremme det tradisjonelle, naturvennlige friluftslivet og allemannsretten 

(retten til fri ferdsel i norsk natur).  

Studieforbundet kultur og tradisjon 

Forbundet KYSTEN ble tatt opp som medlem i Studieforbundet kultur og tradisjon i 

desember 1996. Studieforbundet kultur og tradisjon er ett av 20 godkjente studieforbund som 

får støtte til drift og opplæring gjennom Kunnskapsdepartementet. Studieforbundet kultur og 

tradisjon består av 39 organisasjoner, blant annet Norges Husflidslag, Noregs Ungdomslag, 

Noregs Mållag, Hålogaland Amatørselskap, Kringkastingsringen, DIS-Norge, Vestlandske 

Teaterselskap, Norsk Målungdom og Landslaget for Lokalhistorie. Studieforbundet kultur og 

tradisjon har samarbeidsavtale med Norges Museumsforbund.  

Frivillighet Norge 

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for hele frivillig sektor, stiftet 19. september 2005. 

Forbundet KYSTEN ble medlem høsten 2006. Frivillighet Norge arbeider for å bedre 

frivillighetens rammebetingelser, og bidrar til å utvikle frivillighetspolitikken i Norge. Så 

langt er 300 organisasjoner tilsluttet. Til sammen representerer Frivillighet Norge 60.000 

lokale lag og foreninger over hele landet. Medlemskap er åpent for alle som driver frivillig 

virke på ikke-kommersiell/ikke-offentlig basis i Norge.  

Hold Norge Rent 

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningens visjon er et 

Norge uten avfall på avveie. Et av Hold Norge Rents viktigste tiltak er Strandryddedagene, en 

årlig, landsomfattende miljøbegivenhet der man på vårparten rydder Norges strender frie for 

søppel. Et annet tiltak er aksjonen «Min bit av Norge» (tidligere kalt «Adopter en strand»), 

som mange av kystlagene har engasjert seg i. Forbundet KYSTEN ble medlem i 2017. 

Kulturalliansen 

Kulturalliansen er en sammenslutning for frivillige kulturorganisasjoner, stiftet 5. september 

2016. Til grunn for stiftingen lå et utredningsarbeid der det ble kartlagt ønske, behov og 

arbeidsoppgaver for ei felles sammenslutning for kulturfrivilligheten. Kulturalliansen har 30 

ulike organisasjoner som stiftelsesorganisasjoner. 

http://www.frivillighetnorge.no/templates/Page.aspx?id=151
http://holdnorgerent.no/strandrydding/


Forbundet KYSTEN Side 19 
 

Europa Nostra 

Forbundet KYSTEN ble medlem av Europa Nostra Norge i 2019. Det er en ideell, frivillig 

organisasjon som skal arbeide for aktiv beskyttelse og bevaring av vår bygningsmessige og 

miljømessige kulturarv. Europa Nostra Norge vil søke å skape opinion for kulturbevaring, 

spre kunnskap om Europa Nostras virksomhet og engasjere organisasjonen for definerte 

verneoppgaver. 

European Maritime Heritage 

Forbundet KYSTEN har assosiert medlemskap i EMH, som er et europeisk samarbeid om 

fartøyvern og kystkultur. Forbundet KYSTEN ble medlem i 2008. 

Fagpressen 

Forbundet KYSTEN og tidsskriftet KYSTEN er medlem av Fagpressen. Fagpressen 

organiserer 230 medlemsblader og er Norges eldste presseorganisasjon, etablert i 1898. 

Foreningen tilbyr veiledning i pressespørsmål, kurs, undersøkelser, med mer. 
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8. Samarbeidspartnere for Forbundet KYSTEN 
 

Forbundet KYSTEN samarbeider med en rekke departementer, direktorater, foreninger og 

organisasjoner. Her er de viktigste samarbeidspartnerne Forbundet KYSTEN har: 

 

8.1. Offentlig forvaltning Forbundet KYSTEN samarbeider med 

Klima- og miljødepartementet  

Kulturminnevernet i Norge sorterer under Klima- og miljødepartementet, og departementet 

bevilger hvert år driftsmidler til forbundet. Disse midlene forvaltes av Informasjonsseksjonen, 

som samordner departementets informasjonsvirksomhet og samarbeider med ideelle 

organisasjoner (som Forbundet KYSTEN). Seksjon for kulturminner i Klima- og 

miljødepartementet forvalter bl. a. kulturminneloven og tar seg av registrering av og forskning 

om kulturminner, og internasjonalt kulturminnevernarbeid. Seksjon for friluftsliv forvalter 

friluftspolitikken, og har bl.a. ansvar for arbeidsområdet båt/kyst/friluftsliv. 

Samferdselsdepartementet 

Samferdselsdepartementet har ansvar for mange av de områdene innen kystkultur som 

Forbundet KYSTEN er engasjert i. Samferdselsdepartementet har ansvar for havner, 

fyrstasjoner, lostjenesten, sjømerker og fisket i landet. Det gjør at forbundet arbeider for å 

opprettholde en god dialog med departementet.  

Kulturdepartementet  

Kulturdepartementet har ansvar for virksomheter som museene, de store seilskipene, 

lokalhistorie, husflid m.m. Det gjør at det ofte er enkeltstående prosjekt Forbundet KYSTEN 

samarbeider med Kulturdepartementet om. Departementet har fått ansvaret for frivillig sektor 

og omtales iblant som frivillighetsdepartementet. 

Kulturrådet 

Forbundet KYSTEN møtte Kulturrådet flere ganger i 2020 i samband med sluttføringen av 

nominasjonen om å få innskrevet nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs representative 

liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. 

Kunnskapsdepartementet  

Forbundet KYSTEN samarbeider med Kunnskapsdepartementet gjennom voksenopplæringen 

og medlemskapet i Studieforbundet kultur og tradisjon.  

Riksantikvaren  

Riksantikvaren er ytre etat til Klima- og miljødepartementet med status som direktorat. 

Riksantikvaren har ansvaret for forvaltningen av landets kulturminner og -miljøer fra de 

eldste tider og fram til i dag. Blant kulturminner som en ønsker å ta vare på et representativt 

utvalg av, finner vi bl.a. fartøyer, skipsfunn, handelssteder, fiskevær, fyrstasjoner og hele 

(kyst) kulturmiljøer og -landskaper. Forbundet KYSTEN har vært med i et samarbeid om 

verneplan for små og åpne båter. 

Miljødirektoratet 

Miljødirektoratet (MD) har kystkultur som ett av satsningsområdene. MD ser positivt på det 

arbeidet som Forbundet KYSTEN legger ned i utviklingen av en "kystens vandreled" med 
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bruk av enkle båter og fokus på kystkultur og et enkelt miljøvennlig friluftsliv i kystsonen. Vi 

har tilgang på støtteordninger som MD har for friluftslivsorganisasjoner. 

Fylkeskommuner og kommuner 

I tillegg til nevnte departementer, foreninger og etater samarbeider Forbundet KYSTEN og 

våre lokallag regionalt og lokalt med fylkeskommuner og kommuner. 

 

8.2. Kontakt med offentlig forvaltning 

En av Forbundet KYSTENs oppgaver er å være en pådriver overfor myndighetene i 

kulturvernsaker, spesielt på områder som gjelder kystkultur og fartøyvern. Dette arbeidet 

gjøres i samarbeid med andre kulturvernorganisasjoner som vi har felles interesser med. De 

fleste møter skjedde digitalt i 2020. Den viktigste kontakten med myndighetene var: 

Møter med Klima- og miljødepartementet 

Det ble avholdt et digitalt møte med Klima- og miljødepartementet den 18. august 2020 i 

forbindelse med endring i forskrift om grunnstøtte til frivillige organisasjoner. Det ble også 

avholdt et informasjonsmøte angående ny forskrift om driftsstøtte den 24. august 2020. 

Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Møte med Riksantikvaren 

Riksantikvaren avholdt møte med de frivillige organisasjonene den 1.desember 2020. 

Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Møte med Kystverket 

Det ble avholdt et informasjonsmøte mellom kystledorganisasjonene, kystverksmuseene og 

Kystverket digitalt den 10. september 2020. Generalsekretær Per Hillesund deltok på møtet. 

Rundebordsmøte om nasjonal reiselivsstrategi 

Den 30. september 2020 ble det arrangert et digitalt rundebordsmøte om nasjonal 

reiselivsstrategi, i regi av Næringsdepartementet. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Møter med Norsk kulturråd 

Det ble arrangert flere møter med Norsk kulturråd om samarbeid og oppfølging av UNESCOs 

konvensjon. Seniorrådgiver Tore Friis-Olsen deltok. 
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8.3 Organisasjoner Forbundet KYSTEN samarbeider med 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Den Norske Turistforening (DNT)  

Vi har et samarbeid mellom Forbundet KYSTEN, Friluftsrådenes Landsforbund og Den 

Norske Turistforening om utvikling av kystleder. Det ledes av nasjonal kystledgruppe, 

bestående av representanter fra de samarbeidende organisasjoner, med oppgave å være 

ideformidler, pådriver og koordinator for regionale/lokale tiltak.  

Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) 

Norsk Forening for Fartøyvern og Forbundet KYSTEN samarbeider om kulturvern, og da 

spesielt fartøyvern. Det er innledet samarbeid om den nye nasjonale verneplanen for fartøyer 

og det er en gjensidig informasjonsutveksling. 

4H Norge 

4H Norge og Forbundet KYSTEN har en samarbeidsavtale med om å utvikle et tilbud for 

barn og unge i kystlagene. Norske 4H har satt kystkulturen på dagsorden. 

Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) 

Arbeider for dokumentasjon og formidling av norsk fyrhistorie, samt vern og ideell bruk av 

norske fyrstasjoner. Feltet omfatter alle kulturminner etter fyr- og merkevesenets virksomhet. 

Foreningen er en paraplyorganisasjon med 350 medlemmer – personlige medlemmer, 

foreninger og offentlige instanser. 

 

8.4. Kontakt med samarbeidende organisasjoner 

Årsmøte i Kulturalliansen 

Det ble arrangert årsmøte for Kulturalliansen digitalt den 28. april 2020. Generalsekretær Per 

Hillesund deltok. 

Årsmøte til Norsk Friluftsliv  

Norsk Friluftslivs årsmøte i 2020 ble gjennomført digitalt, på grunn av koronaviruset. 

Årsmøtet fant sted 7. mai 2020. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Årsmøte til Studieforbundet kultur og tradisjon 

Årsmøtet vil bli gjennomført digitalt 28.mai.2020. Seniorrådgiver Tore Friis-Olsen deltok. 

Generalsekretærmøter hos Norsk Friluftsliv  

Det blir arrangert faste månedlige digitale generalsekretærmøter hos Norsk Friluftsliv og der 

har generalsekretær Per Hillesund møtt etter behov. 

Generalsekretærmøter hos Norges Kulturvernforbund 

Det blir arrangert faste månedlige digitale møter for organisasjonene i Norges 

Kulturvernforbund, der det blir utvekslet erfaringer og informasjon. Generalsekretær Per 

Hillesund har deltatt. 
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9. Kommunikasjonsvirksomheten 
 

Målet med kommunikasjonsarbeidet vårt er å synliggjøre Forbundet KYSTENs virksomhet 

overfor myndigheter, media, organisasjoner og allmennhet. Det er også et mål å bedre kontakt 

og samhold mellom medlemmene, og bevisstgjøre dem om Forbundet KYSTENs rolle og 

ansvar innen kystkultur-bevegelsen. Det gjøres gjennom tiltak som: 

 

9.1. Tidsskriftet KYSTEN: 

Tidsskriftet kom ut med fem numre i 2020, tre numre i vårhalvåret og to i høsthalvåret.  

  

Tidsskriftet eies av Forbundet KYSTEN og er et 

landsdekkende fagtidsskrift som søker å nå et bredt 

publikum av begge kjønn og ulike aldersgrupper. 

Tidsskriftets innhold og profil redigeres i tråd med 

Forbundet KYSTENs formålsparagraf og 

prinsipprogram. Tidsskriftet skal både speile 

organisasjonens virksomhet og på fritt, redaksjonelt 

grunnlag presentere tema tilknyttet norsk kystkultur i 

fortid og samtid overfor medlemmer, offentlige 

myndigheter og allmennhet. Tidsskriftet skal 

redigeres i henhold til Fagpressens redaktørplakat og 

de andre presseetiske retningslinjene som gjelder for 

Fagpressen.  

 

Fagrådet bistår redaktøren i å utvikle tidsskriftet, 

samt sikrer en god kommunikasjon med forbundets 

styrende organer. Forbundet KYSTENs representant 

er Asgeir Svendsen. Øvrige rådgivere er Stig Tore 

Lunde, Hvalfangstmuseet i Sandefjord/Gokstad 

kystlag, båtbygger/skribent/fotograf Arne-Terje 

Sæther i Tromsø og Tron Wigeland Nilsen, tidligere 

direktør for Oslofjordmuseet.  

 

Redaktør Bente Foldvik har hatt 100 prosent stilling i 2020 og er den eneste ansatte i 

redaksjonen. Hun driver virksomheten fra Kviby utenfor Alta, kjøper inn artikler fra hele 

landet, og reiser så mye som tiden og reisebudsjettene tillater. På grunn av koronapandemien 

har det blitt vesentlig færre arrangementer å dekke, litt mindre reisevirksomhet enn vanlig, og 

noe mer innkjøp av stoff. Historiker Pål Christensen bistår med rådgivning og leser korrektur. 

Tidsskriftet blir satt sammen av typograf Liselotte Sarilla i Alta og sendes til trykking hos 07-

media på Aurskog. Sarilla har også ansvaret for annonsesalget.  

 

Tidsskriftet KYSTEN gis ut på papir. Totalt hadde bladet 68 sider i fire farger alle årets fem 

numre. Kommunikasjonsrådgiveren i Forbundet KYSTEN publiserer en sak fra hvert nummer 

på www.kysten.no og på forbundets facebooksider. 

 

9.2 Kommunikasjon 

Tuva Løkse er ansatt som kommunikasjonsrådgiver i sekretariatet, og står for organisasjonens 

informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Hun arbeider tett på alle våre prosjekter og 

http://www.kysten.no/


Forbundet KYSTEN Side 24 
 

arrangementer, og sørger for både kommunikasjon til kystlagene og medlemmene våre, og for 

synlighet utad. 

 

kysten.no 

Vår nettside www.kysten.no har som hovedmålsetning å gi et klart og riktig bilde av hvem vi 

er som organisasjon, og å gi brukerne den informasjonen de leter etter. Blant annet inneholder 

nettsiden et interaktivt kart der man kan finne alle kystlagene og deres kontaktinfo. Nettsiden 

forbedres, oppdateres og utvikles jevnt og trutt ettersom aktivitet og prioriteringer endres, og 

på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere. Den oppdateres også med aktuelle nyhetssaker.  

 

Sosiale medier 

Forbundet KYSTEN er aktivt til stede på Facebook, og har også Twitter- og Instagramkonto. 

Mest aktivitet har vi på Facebook, der vi har flest følgere. 7 850 mennesker fulgte oss på 

Facebook ved utgangen av året. I desember fikk vi produsert tre korte promoteringsvideoer 

om Den nye Kystsangboka, som fikk god fart og mye oppmerksomhet på facebook. 

 

Pressen 

I 2020 har vi hatt noe mindre presseomtale, da vi nesten ikke har hatt arrangementer å vise 

frem. Vi fikk en del oppmerksomhet rundt UNESCO-nominasjonen som ble formelt 

overlevert i mars, til tross for at mediene da var mest opptatt av det helt ferske 

pandemiutbruddet. Vi har også hatt flere kronikker på trykk der vi støtter opp om kystlag 

lokale saker og bidrar med et nasjonalt perspektiv. Vi har mye på plakaten i 2021, både av 

arrangementer og spennende nye satsinger, så vi satser på stor synlighet i pressen rundt disse. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kysten.no/
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10. Saker som kommenteres spesielt 

Modulbasert kursrekke i trebåtbyggerfaget 

Forbundet KYSTEN og Studieforbundet kultur og tradisjon innledet i 2017 et samarbeid om 

en modulbasert kursrekke som fulgte kompetansemålene i læreplanen for Vg3 

trebåtbyggerfaget. Læringsstedene var trebåtbyggeriet ved Museet Kystens Arv, Risør 

trebåtbyggeri og Hardanger fartøyvernsenter som også deltok i samarbeidet og utviklingen av 

kursløpet. Kurstilbudet som bestod av ni moduler, ble alle gjennomført etter planen. Alle 

modulene ble gjennomført og kurset ble avsluttet høsten 2019. På bakgrunn av gode 

erfaringer, god deltagelse og etterspørsel ble Studieforbundet kultur og tradisjon og Forbundet 

KYSTEN enige om å sette i gang en ny kursrekke høsten 2020. Kursopplegget ble endret noe, 

blant annet ble antall kurs redusert fra ni til syv moduler. Første modul ble gjennomført ved 

Museet Kystens Arv 7. – 11. september. Tema var rothogst, stell og vedlikehold av verktøy.  

Forbundet KYSTEN og UNESCO 

Forbundet KYSTEN ble i 2016 akkreditert av og for UNESCO som rådgivende organisasjon 

på områdene kystkultur, maritim kulturarv og fartøyvern. I 2020 har Forbundet KYSTEN 

arbeidet med følgende områder knyttet til UNESCOs konvensjon om vern av den 

immaterielle kulturarven: 

  

IKA nettverket 

Forbundet KYSTEN er aktivt med i det såkalte IKA-nettverket (nettverk for immateriell 

kulturarv, tidligere kalt nordisk instruktørnettverk). Nettverket som både består av de 

akkrediterte NGO-ene samt noen organisasjoner til, har holdt tett kontakt i hele 2020. På 

grunn av pandemien har alle møter blitt gjennomført digitalt. Et seminar med nettverket skulle 

vært arrangert på Sandane i mars med Nordfjord folkemuseum som vertskap. Seminaret ble 

gjennomført, men kun digitalt. Tore Friis-Olsen fra forbundssekretariatet var med i 

arrangørgruppen for dette seminaret. 

  

Nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCO-liste 

Forbundet KYSTEN har siden 2015 ledet et nordisk samarbeid om å få innskrevet nordiske 

klinkbåttradisjoner på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle 

kulturarv. Arbeidet ble avsluttet ved årsskiftet 2019/2020. I mars ble nominasjonen fremmet 

til UNESCOs internasjonale sekretariat av kulturdepartementene i samtlige nordiske land. 

Breddegaven fra Sparebankstiftelsen DnB 

I 2018 ble Forbundet KYSTEN tildelt en breddegave 

på kr. 7.9 millioner kroner til prosjektet 

«Tradisjonsbåter, bygging og bruk». Prosjektet har en 

varighet på fire år. 11 prosjekter fikk støtte gjennom 

dette prosjektet i 2018, hvorav tre var flerårige. Etter 

innstilling fra arbeidsgruppen vedtok styringsgruppen 

for prosjektet å utlyse resten av midlene for årene 

2019 - 2021. Arbeidsgruppen mottok 39 søknader for 

denne perioden. 17 prosjekter fikk tilsagn om støtte med et totalbeløp på kr. 3 887 000. I 2020 

ble 10 prosjekter tildelt støtte. Alle prosjektene ble satt i gang etter planen, men på grunn av 

covid-19 situasjonen ble det søkt om utsettelse med gjennomføringen av 2 av prosjektene. 

Dette ble innvilget.  

 



Forbundet KYSTEN Side 26 
 

Verneplan for små åpne båter 

Riksantikvaren (RA) ga i 2019 Forbundet KYSTEN i 

oppgave å gjennomføre et forprosjekt til en verneplan for 

små åpne båter. Hovedmålet med forprosjektet var å 

gjennomføre en utredning som skal danne grunnlag og gi 

føringer for å lage en verneplan for små åpne båter. 

Prosjektperioden varte fra oktober 2019 til mai 2020. 

Prosjektet ble avsluttet med en rapport som ble overlevert 

Riksantikvaren i juni 2020.  

Miljøengasjement 

Forbundet KYSTEN er opptatt av å gjøre vårt for miljøet og for en ren kyst, og er medlem i 

samarbeidsorganisasjonen Hold Norge Rent. 17 av kystlagene deltar i Hold Norge Rents 

satsing «Min bit av Norge» (tidligere kalt «Adopter en strand»), der de alene eller i samarbeid 

med andre lokale krefter har tatt på seg et spesielt ansvar for å holde en bestemt strekning av 

fjæra fri for søppel. Langt flere arrangerer strandryddedager i forbindelse med den årlige 

nasjonale strandryddeuka i mai, noe vi passer på å alltid minne om. 

I år gjorde mange kystlag en ekstra innsats mot plastforsøpling i havet ved å delta som 

digitale bøssebærere for TV-aksjonen som gikk til WWFs arbeid mot marin forsøpling. 

 

Plakat om nedbrytningstid i havet 

Høsten 2020 fikk vi designet og trykket en plakat med Forbundet KYSTEN-profil om ulikt 

avfalls nedbrytningstid i sjøen. Plakaten ble tilbudt alle kystlag som ønsket denne 

informasjonen hengende synlig i sine lokaler, og sendt ut til alle som meldte tilbake. Det var 

stor interesse for dette. 

 

Prosjekt: Miljøtiltak i kystlagene 

Med kr. 600 000 i prosjektstøtte fra Stiftelsen UNI 

lanserte vi i 2018 prosjektet «Miljøtiltak i kystlagene». 

Formålet med prosjektet var å gjøre det økonomisk mulig 

for kystlag som ønsket det å gjennomføre noen tiltak som 

ville gjøre driften av kystlagets fartøy og bygninger mer 

miljøvennlig. Fler av prosjektene strakk seg ut i 2019, og 

de to største ble ferdigstilt i 2020. Prosjektet er nå 

ferdigrapportert til Stiftelsen UNI. Vi er stolte av 

kystlagenes miljøengasjement, og alt de har fått til med 

litt økonomisk drahjelp.  

Sekretariatet har etterspurt tilbakemelding fra kystlag 

som ønsker en ny runde med denne ordningen, men 

konkluderer med at det ikke er behov for det nå med det 

første. 

 

Bevissthet om organisasjonens reisevaner 

Også Forbundet KYSTEN sentralt prøver å være så miljøvennlige som mulig i egen drift. De 

siste årene har sekretariatet bevisst kuttet i unødvendige jobbreiser, og der det lar seg gjøre 

velger vi andre og mer miljøvennlige alternativer enn fly. I 2020 ble vi for alvor drevne på 

digital møtevirksomhet, noe vi også etter pandemien vil bruke til å kutte i unødvendige 

flyreiser. Kontakt med kystlagene rundt i landet vil ikke reduseres som følge av at vi endrer 

vaner. Slike fysiske møter vil vi alltid prioritere. 
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Kommunikasjonsrådgiver Tuva Løkse koordinerer Forbundet KYSTENs miljøsatsninger. 

Film om båtbygging 

I 2018 fikk vi innvilget prosjektstøtte fra Norsk kulturfond, Sparebankstiftelsen DNB, samt 

fylkeskommunene Vest-Agder og Sogn og Fjordane til et filmprosjekt om 

tradisjonsbåtbygging. Filmen ble ferdig våren 2020. Videojournalistene Sveinung Uddu Ystad 

og Jon Terje Hellgren Hansen har fulgt tre byggeprosjekter på Bragdøya, i Gloppen og på 

Kjerringøy. Der har de både vært flue på veggen i verkstedet og intervjuet unge båtbyggere og 

erfarne mestere om tradisjonen, håndverket, kunnskapsoverføringa og om fremtiden. Bratsjist 

Nora Taksdal fra Kringkastingsorkesteret står for filmmusikken. Filmen har fått tittelen 

«Båtbyggerne», og skulle lanseres våren 2020. På grunn av pandemien og begrensninger på 

både arrangementer og reising valgte vi å utsette lanseringen til våren 2021. Høsten 2020 

avholdt vi noen interne visninger for sponsorer og støttespillere, og fikk overveldende positive 

tilbakemeldinger på filmen. 

Vi vil forhåpentlig kunne gjennomføre en planlagt visningsturné til flere plasser på kysten 

vår/sommer 2021. Norsk kulturråd har innvilget økonomisk støtte til en slik turné. 

Den nye kystsangboka 

Arbeidet med en ny kystsangbok ble avsluttet med 

utgivelse og lansering november 2020. Boken, som fikk 

tittelen Den nye kystsangboka ble til gjennom et samarbeid 

mellom Forbundet KYSTEN og forlaget Noteservice. 

Dette er den andre sangboken som Forbundet KYSTEN 

har utgitt sammen med Noteservice. Den første boken, 

som hadde tittelen Kystsangboka, ble utgitt i 2014 og 

utsolgt i 2016. På bakgrunn av en rekke henvendelser, først 

og fremst fra våre medlemmer og kystlag med ønsker om 

at det burde utgis en oppfølger, ble det bestemt at det 

skulle utgis en ny bok. En redaksjon bestående av følgende 

ble nedsatt: Jon-Roar Bjørkvold, professor emeritus 

Norges Musikkhøgskole, Odd Steenberg, Noteservice, 

Kjeld Lunde, Gokstad kystlag, Tore Friis-Olsen og Tuva 

Løkse, begge fra Forbundet KYSTEN. 

 

Til lanseringen av «Den nye 

Kystsangboka» ble det laget tre 

små promoteringsfilmer som ble 

publisert i desember 2020. Nora 

Konstanse Hansens tolkning av 

«Kom sommarvijnn» var en av 

dem. 
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Kystfriluftsliv og kulturminner 
Et år rammet av pandemi har satt en stopper for masse gode initiativ og aktiviteter i 

kystlagene. Likevel er det fint å se tilbake på arbeidet som ble lagt ned, og aktivitetene som 

faktisk ble gjennomført. 

 

Velkommen om bord! 

"Velkommen om bord!" gir støtte til kystlag som åpner opp miljøet sitt for nykommere til 

landet, gjennom å bruke kystkulturen og kystfriluftslivet som møteplass. 

På seiltur med Vinnesholmen kystlag. Foto: kystlaget 

 

Med midler fra Miljødirektoratet har Forbundet KYSTEN delt ut stimuleringsmidler til 

kystlag, for å bidra til gjennomføringen av ulike friluftslivsaktiviteter hvor personer med 

innvandrerbakgrunn er blant deltakerne og eventuelt får ekstra oppfølging.  

Prosjektet ble første gang gjennomført i 2016, med kr. 85 000 i midler fordelt på 17 

arrangementer hos 14 deltagende kystlag. Rapportene fra kystlagene vitnet om at det var et 

stort ønske om å videreføre lignende aktiviteter. Dermed videreførte Forbundet KYSTEN 

prosjektet i 2017, hvor 26 kystlag fikk tildelt til sammen kr. 165 000 fordelt på 33 

arrangementer, og igjen i 2018, med kr. 145 000 fordelt til 18 kystlag med 29 arrangementer. 

I 2019 ble kr. 135 000 brukt til å arrangere 19 prosjekter av 16 kystlag. Det ble blant annet 

arrangert fisketurer med skøyte eller seilbåt, ro- og sjøvettopplæring, garnfiske og 

kongekrabbefiske, praktisk båtføreropplæring, vedlikehold og restaurering av båt, 

kystfriluftsliv i praksis, seilturer og seilopplæring, kajakkturer med overnatting, og 

matkulturmøter med fisketur og tilberedning på ulike kulturers vis. Gjennom prosjektet har vi 

skapt rom for mange gode menneskemøter. 

 

2020 var et spesielt år, og i likhet med så mange andre ble også vår aktivitet avlyst eller 

tilpasset regjeringens retningslinjer. Likevel er kr. 80 000,- blitt brukt til å arrangere 10 

prosjekter hos 6 kystlag. Flere av disse har gått over flere dager, slik at deltakerne har kunnet 

knytte sterkere bånd til kystlagene og menneskene de har møtt. Vi håper det kan skape varig 

deltakelse, nye vennskap og nye kystkulturentusiaster! 
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Camp Oselvar 

Camp Oselvar ble gjennomført 13. - 16 juli 

med stor suksess. I samarbeid med 

Kystkultur.no, Fanafjorden tradisjonssegling 

og Hordamuseet inviterte vi 13 ungdommer 

til å ro og seile, lære nyttig sjømannskap, 

besøke museum og innlede nye vennskap. 

Det var nydelig vær og et godt opplegg med 

masse kunnskapsutveksling. 

 

Rekrutteringsseminar  

På tampen av 2020 ble det planlagt et rekrutteringsseminar i samarbeid med Vestland 

fylkeskystlag og Kystkultur.no. Planen var å samle alle i nærmiljøet som er opptatt av 

kystfriluftsliv og ungdom, og diskutere hvordan man kan nå ut til flere unge og tilrettelegge 

for dem. Dette måtte avlyses grunnet Covid-19. 

 

Marmelpasset i bruk 

Øksnes kystlag har utviklet undervisningsmaterialet «Marmelpasset» og brukt dette aktivt i 

flere år når de har arrangert aktiviteter og opplegg for barn og unge. Materialet består av et 

flott designet pass som beskriver ulike ferdigheter og kunnskap om kystkultur. Når hver 

aktivitet er gjennomført hos kystlaget får barna et stempel, og får til slutt utdelt passet og blir 

erklært borger av Marmelens rike. På den måten skapes det en rød tråd i det barna møter av 

kystkultur, og en stolthet rundt ferdighetene. I samarbeid med Øksnes kystlag har Forbundet 

KYSTEN utviklet en ny utgave av passet for kystlag i hele landet. I 2020 har arbeidet med å 

informere kystlag om Marmelpasset fortsatt. 

 

Ungdomsaktivitet 

Forbundet KYSTEN har bidratt med hjelp og støtte i forhold til oppstart av ungdomsaktivitet i 

kystlag. Jeløy kystlag har i 2020 gjort en enorm innsats i satsingen på bar og ungdom. I løpet 

av året gjennomførte de 23 arrangementer med totalt 200 deltakere. Mange barn har vist stor 

interesse for videre aktiviteter.  

 

Langesundsfjorden kystlag startet en egen ungdomsgruppe i kystlaget i 2019. De har fortsatt 

høy aktivitet når regjeringens retningslinjer tillater det. 

 

Vi ønsker fortsatt å hjelpe alle som ønsker en ungdomsgruppe eller generelt mer 

ungdomsaktivitet i kystlagene. 
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Frivillighetsregisteret, momskompensasjon og gaver til frivillige organisasjoner 

Det er 103 kystlag som har meldt seg inn i Frivillighetsregisteret og som samtidig har krysset 

av for å kunne motta grasrotandel. Forbundet KYSTEN fikk sammen med kystlagene  

kr. 1 924 643 i momskompensasjon for 2019. Alle søkerne fikk kompensasjonen avkortet med 

19 % i forhold til det godkjente søknadsbeløpet. Det er 64 kystlag og ett fylkesledd som har 

søkt om kompensasjon for 2019 og får utbetalt til sammen kr. 1328 408. Det er 3 færre 

kystlag som søkte enn året før. 

 

I 2020 var det 4 kystlag som benyttet seg av ordningen med gaver til frivillige organisasjoner, 

som er en ordning der giverne får 27 % igjen av beløpet over skatten. Det ble innberettet 14 

gaver på til sammen kr. 188 997. 

Kystled 

Forbundet KYSTEN deltar i Nasjonal kystledgruppe. I 2020 ble Norges 

Padleforbund opptatt i Nasjonal kystledgruppe, som nå består av Den 

Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk 

Fyrhistorisk Forening, Norges Padleforbund og Forbundet KYSTEN. 

Kystled står for enkelt, miljøvennlig friluftsliv i kystsonen. Forbundet 

KYSTEN fikk midler på vegne av Nasjonal kystledsgruppe til å bygge 

kystledbåter i 2020 og det ble delt ut midler til anskaffelse av to båter. 

 

Kystleden har vokst sakte men sikkert siden det ble startet i 1996 og er i dag blitt et stort 

tilbud med over 100 utleiehytter, 46 000 overnattinger, over 80 båter og nærmere 4 tusen 

utleiedøgn av båter. Det er kystledene i den sørlige delen av landet som dominerer, men målet 

er å få til en sammenhengende kystled langs hele kysten. Det er 20 kystlag som er engasjert i 

kystledene med overnattingssteder og båter. 

 

Det er laget oversikter over de fleste kystledene på kystled.no. 

 

Kystledhytta på Lille Kirkholmen som Kragerø kystlag leier ut i samarbeid  

http://www.kystled.no/
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med Sannidalspeiderne. 

Kursvirksomheten i Forbundet KYSTEN 

Det ble i 2020 arrangert 3 657 kurstimer i regi av kystlagene, fordelt på 128 kurs. Det var 31 

kystlag som arrangerte kurs og det var 553 deltakere på kursene.  

 

Arrangør 

Gjennomførte kurs 

Antall kurs Antall timer 
Antall 

deltakere 
Tilskudd 

Leirong kystlag 5 72 18 kr 7 180 

Øksnes kystlag 6 257 26 kr 30 678 

Kystlaget Salta 1 40 5 kr 4 000 

Narvik kystlag 5 181 30 kr 14 500 

Bø kystlag 1 30 5 kr 3 525 

Sortland kystlag 2 20 3 kr 2 000 

Hortenstangen kystlag 4 84 13 kr 5 900 

Gokstad kystlag 3 52 50 kr 5 800 

Loggen kystlag 4 265 32 kr 23 227 

Hitterøy kystlag 1 60 12 kr 7 500 

Kystlaget Terje Vigen 1 193 5 kr 19 300 

Søgne kystlag 10 300 48 kr 33 300 

Bragdøya kystlag 14 163 79 kr 18 450 

Kystlaget Østerriisøer 5 591 23 kr 64 158 

Sagvågen kystlag 4 107 12 kr 10 460 

Indre Sogn kystlag 3 124 12 kr 13 100 

Opsangervågen kystlag 3 305 9 kr 38 125 

Vinnesholmen kystlag 3 60 26 kr 6 900 

Hope Trebåtlag 1 24 3 kr 3 000 

Kvinnherad kystlag 4 106 22 kr 8 700 

Keipane kystlag 3 32 12 kr 3 400 

Austevoll kyst- og sogelag 1 20 5 kr 2 000 

Tysnes kystlag 1 40 6 kr 4 800 

Fjell kystlag 1 24 7 kr 2 400 

Kystlaget Trondhjem 5 161 33 kr 16 342 

Jøa kystlag 2 40 18 kr 4 000 

Vinnesholmen kystlag 1 20 7 kr 2 500 

Arctandria -Tromsø kystlag 4 76 14 kr 8 700 

Gratangen kystlag 1 120 7 kr 12 000 

Kvæfjord kystlag 1 60 6 kr 6 000 

Altafjord kystlag 1 30 5 kr 3 000 

SUM TOTALT 101 3657 553 kr 384 945 

 

Det var tre færre kystlag som arrangerte kurs, 223 færre deltakere og 1 161 færre studietimer 

enn året før. Det var en nedgang på 27 kurs. Den store nedgangen i kursaktivitet skyldes i 

hovedsak koronapandemien og de begrensninger som der ble lagt for å arrangere kurs. 
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Nordisk samarbeid 

Forbundet KYSTEN er med i nettverket Nordisk kystkultur som er sammensatt av tillitsvalgte 

fra kystkultur og maritime kulturvernorganisasjoner og museumsansatte fra kyst- og 

sjøfartsmuseer i samtlige nordiske land inkludert selvstyreområdene Grønland, Færøyene og 

Åland. 

 

Den nordiske styringsgruppen for nominasjonen om å få nordiske klinkbåttradisjoner 

innskrevet på UNESCOs liste over menneskehetens immaterielle kulturarv kommer fra det 

nordiske nettverket Nordisk kystkultur. Gruppen holdt et møte i København fra 10. - 12. 

januar. Fra Forbundet KYSTEN deltok seniorrådgiver Tore Friis-Olsen. En av sakene på dette 

møtet var planlegging av en større konferanse om immateriell kulturarv og nordiske 

klinkbåter som vil finne sted i Roskilde og Holbæk 18. - 21. mai 2022. Det ble valgt en 

styringsgruppe for denne konferansen der Tore Friis-Olsen er med. Denne styringsgruppen 

holdt sitt første møte 19. - 20. februar i Holbæk, Danmark. Ut over dette har representantene 

for det nordiske nettverket holdt ustrakt kontakt gjennom e-post og sosiale medier. 

 

Tore Friis-Olsen deltok den 11. november på et større digitalt møte med finske deltagere og 

støttespillere til UNESCO-nominasjonen om nordiske klinkbåttradisjoner. Møtet ble 

organisert av Museiverket i Finland. 

Internasjonalt arbeid 

Koronapandemien tillot ingen møter eller seminarer i 2020. Imidlertid har Forbundet 

KYSTEN holdt god kontakt med de organisasjoner og nettverk som Forbundet KYSTEN er 

del av. Dette gjelder organisasjoner som European Maritime Heritage (EMH), Europa Nostra, 

det internasjonale nettverket av UNESCO-akkrediterte NGO-er, og miljøet rundt North Sea 

Ring og Scottish Traditional Boat Festival. Festivalen i Skottland ble selvsagt avlyst i 2020. 

Den planlagte deltagelsen av folk og båter fra Skottland på landsstevnet i Bergen, ble det 

naturlig nok heller ikke noe av.  

Tove Aurdal Hjellnes og Ingunn Vardøy fra landsstyret holder kontakten med Skottland, med 

tanke på framtidig samarbeid og utveksling. Det har blitt formidlet kontakt mellom Orkney 

Yole Association og Kystlaget Fredriksvern. OYA jobber med en bok om båttypen yole, og 

ønsker å løfte fram likheten mellom norske og orknøyske båter. Kontakt har også blitt 

formidlet mellom båtbyggeren Jeff Mackie, Orkney Historic Boat Society, Orkney Yole 

Association på den ene siden og Museet Kystens Arv og båtbygger Einar Borgfjord på den 

andre siden, med tanke på et framtidig utvekslingsprosjekt. 
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11. Økonomi og regnskap for 2020 
 

Regnskap for 2020 endte med et overskudd på kr. 864 588. Det var budsjettert med et 

overskudd på kr. 77 949. Avviket skyldes i hovedsak koronapandemien som førte til mindre 

reisevirksomhet og gjennomføring av arrangementer. 

 

Regnskapet gir et rettvisende uttrykk for organisasjonens resultat i 2020 og for stillingen pr. 

31.12.20. Det har ikke inntruffet spesielle hendelser i regnskapsåret, eller etter regnskapsårets 

utgang, som er av vesentlig betydning ved bedømmelse av regnskapet for 2020. 

 

Årsregnskap for 2020 er blitt gjort under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at 

forutsetning om fortsatt drift er tilstede. 

 

Revisor har gjennomgått regnskapet for 2020 og kommer med sine vurderinger i 

revisjonsberetningen som følger vedlagt. 

 

Etter at overskuddet er lagt til egenkapitalen utgjør denne kr. 3 916 264.  

 

 

Oslo, 13.02.2021 

Landsstyret i Forbundet KYSTEN 

 

 

 

 

 

Asgeir Kaare Svendsen  Tove Aurdal Hjellnes  Ingunn Nelly Vardøy 

       styreleder           nestleder        styremedlem 

 

 

 

 

Robijne Melanie Verstegen  John Kåre Olsen  Bjørn Kristian Navjord 

    styremedlem      styremedlem        styremedlem 

 

 

 

 

Per Hillesund      Marit Lisbeth Mørtsell 

generalsekretær               styremedlem 
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