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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 
Landsmøte på Håholmen i april 2015 vedtok etter en god og konstruktiv debatt et nytt og offensivt 

handlingsprogram (2015-2019). Dette inneholdt fem flaggsaker for å spisse en politikk ovenfor de som 

aldri har hørt om Forbundet KYSTEN, ikke minst myndigheter og organisasjoner vi ønsker å innlede 

nærmere samarbeide med, samt media. Forbundet KYSTEN skal bidra til kompetansebygging 

gjennom praktisering og formidling av kunnskap om materiell og immateriell kulturarv knyttet til 

kystkultur, med prioritet på følgende: 

 

Håndverk - båtbygging og andre håndverkstradisjoner relatert til kystliv  

Fiskerihistorie - immaterielle fortellinger  

Båter, fartøyer, bygninger, havner – de fysiske kulturminnene 

Kystfriluftsliv og kulturminner - aktiviteter å være med på  

Arrangementer, faglige og dagligdagse møteplasser - faglige og sosiale arenaer  

 

Vår stemme har blitt hørt, og vår aktivitet har fått mye oppmerksomhet gjennom året. Her kan nevnes 

rekordstor mediedekning rundt landsstevnet i Sandefjord, deltakelse som kjentmann på NRK 

Sommerbåten, i forbindelse med innlegg og i en paneldebatt med sentrale politikere før valget, og ikke 

minst da vi nådde igjennom i en tyvetalls redaksjoner med kronikken "Favorisering av kystkulturen?" 

som fikk over 800.000 lesere i løpet av høsten.  
 
Som nyvalgt leder var det ærefullt sammen med fylkesmannen i Vestfold å få ønske velkommen til 

landsstevnet i Sandefjord i juli med Gokstad kystlag som arrangør. For øvrig det 34. landsstevne i 

Forbundet KYSTENs historie, og likt som i 2004 gjennomført med bravur. Stor takk Gokstad kystlag! 

 

I 2015 satte Forbundet KYSTEN et spesielt fokus på friluftsliv i sammenheng med Friluftslivets år. Vi 

fikk egen prosjektstøtte til dette arbeidet, og dette gjorde oss i stand til å ha en prosjektleder tidvis i 

full stilling knyttet til dette arbeidet.  

 

Vi innførte også ungdomsmedlemskap frem til fylte 26 år med halv kontingent, men med samme 

rettigheter. Med dette ønsker vi å senke terskelen for, og stimulere til, at flere unge kan få et aktivt og 

selvstendig forhold til Forbundet KYSTEN, og ikke minst ta med seg dette videre inn i voksen alder. 

 

Som et resultat og annerkjennelse av vårt seriøse arbeid over mange år, ble vi bedt om å delta i det 

regjeringsoppnevnte «Utvalget for immateriell kulturarv og verneverdige fag». Vi får dermed være 

med å påvirke den forestående reformen av den yrkesfaglige utdanningen i Norge. En annen viktig 

anerkjennelse er UNESCOs anbefalte akkreditering av Forbundet KYSTEN som frivillig organisasjon 

(NGO) med spesielt ansvar for vern av immateriell kulturarv på feltene kystkultur, fartøyvern og 

maritimt kulturminnevern. Vedtak om akkreditering skal endelig behandles i juni 2016 på UNESCOs 

generalforsamling i Paris.   

 

Uten innsatsen i en årrekke fra Forbundet KYSTEN og alle våre idealistiske medlemmer, ville mange 

av kulturminnene knyttet til kyst og fiskeri vært tapt for all tid. Med godt over 10.000 medlemmer 

langs hele vår langstrakte kyst utgjør vi en forskjell.  Vi har et stort og bredt engasjement. Vi har gode 

grunner til å være stolte når vi nå har lagt 2015 bak oss, men det nytter ikke å hvile lenge på sine 

bragder. Derfor har landsstyret vedtatt en offensiv arbeidsplan for 2016, og til å effektuere denne 

sørget for å styrke sekretariatet ytterligere.  

 

Takk til alle kystlagsmedlemmer, tillitsvalgte i kystlagene, fagrådet i Kysten, alle ansatte og alle i 

landsstyret, for alt vi har fått til sammen i 2015. Velkommen til innsats i 2016! 

 

 

Asgeir K. Svendsen  

Styreleder 
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1. Tillitsvalgte 
 

1.1 Landsstyret fra 11. april 2015 

Leder:    Asgeir K. Svendsen 

Nestleder:   Tove Aurdal Hjellnes 

Styremedlem  Emil Skjærvik 

Styremedlem:   Ingunn Vardøy  

Styremedlem:   John Kåre Olsen 

Styremedlem:   Robijne Verstegen 

Styremedlem:   Torill M. Domaas 

1. vara.  Hege Therese Syvertsen 

2. vara.  Bjørn Navjord 

3. vara.  Anita Johannesen 

 

Asgeir K. Svendsen, Emil Skjærvik, Bjørn Navjord, John Kåre Olsen, Ingunn Vardøy,  

Torill M. Domaas, Hege Therese Syvertsen, Tove Aurdal Hjellnes og Robijne Verstegen.  

Anita Johannesen var ikke til stede. Foto: Heidi Thöni Sletten.  

1.2 Valgkomitéen  

1. Svein Ove Ask  

2. Erika Søfting  

3. Per Kristian Vindi  

Vara Thor Borø  

1.3 Fagrådet 

Medlem oppnevnt av Landsstyret:  

Asgeir K. Svendsen 

 

Medlemmer oppnevnt av redaktøren: 

Stig Tore Lunde  

Guro Waksvik 

Pål Christensen  

1.4 Revisjon 

Revisjon 1 Nor AS – Trond Syversen  
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2. Sekretariatet 
 

Generalsekretær:   Per Hillesund    100 % stilling 

Kontorsekretær:   Mona Vasskog Johansen   90 % stilling 

Organisasjonsrådgiver:  Tore Friis-Olsen  100 % stilling 

Redaktør:    Bente Foldvik   100 % stilling 

Informasjonsrådgiver:  Tuva Løkse   100 % stilling 

 

Heidi Thöni Sletten var engasjert som prosjektleder i 50 % stilling for vår satsning i 

Friluftslivets år 2015. Tuva Løkse var i fødselspermisjon fra 1. mars til 20. november 2015. 

Heidi Sletten gikk i den perioden inn som vikar for Tuva i 50 % stilling, slik at hun til 

sammen hadde full stilling i denne perioden. Mona Vasskog Johansen fikk økt sin stilling til 

90 % fra 1. januar 2015. 

 

 

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 og Data i Slektsforskning (DIS).  

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 

påvirket ytre miljø. Forbundet KYSTEN tar sikte på at det ikke forekommer 

forskjellsbehandling grunnet kjønn. 
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3.  Medlemstall og kontingent 
 

3.1 Medlemsutvikling lokallagene 

Per 31.12.2015 hadde Forbundet KYSTEN 10.178 medlemmer. Det er en økning på 215 

medlemmer i forhold til året før. Forbundet har 125 tilsluttede kystlag, som er uendret i 

forhold til året før. 

Navn 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Jeløya kystlag 68 54 59 53 58 69 

Fredrikshald kystlag  45 19 0 0 0 0 

Nedre Glomma kystlag (Nedlagt i 2014) 0 0 16 20 30 31 

Sum Østfold fylke 113 73 75 73 88 100 

Kystlaget Viken 245 229 210 190 205 209 

Sum Oslo fylke 245 229 210 190 205 209 

Kystlaget Vestsiden 26 26 29 28 31 34 

Nesodden kystlag 131 93 92 90 116 119 

Soon Water kystlag 23 21 17 23 26 26 

Sum Akershus fylke 180 140 138 141 173 179 

Nærsnes kystlag  164 160 148 133 112 116 

Sum Buskerud fylke 164 160 148 133 112 116 

Loggen kystlag 347 331 277 232 212 211 

Gokstad kystlag 416 379 399 401 384 378 

Tjøme kystlag (Loggen kl. sammenslåing) 0 0 0 31 39 30 

Kystlaget Fredriksvern 248 245 248 224 212 235 

Hortentangen kystlag   45 54 52 47 42 42 

Sum Vestfold fylke 1056 1009 976 935 889 896 

Langesundsfjorden kystlag  179 180 186 186 167 161 

Brevikkysten  6 6 5 7 7 7 

Telemark kystlag 10 11 13 13 15 17 

Kragerø kystlag  270 262 277 277 258 221 

Sum Telemark fylke 465 459 481 483 447 406 

Agder fylkeskystlag 12 12 13 12 14 12 

Oksefjorden kystlag 33 32 38 12 9 12 

Kystlaget Terje Vigen 285 288 304 307 307 313 

Blindleia kystlag 81 85 75 71 63 62 

Kystlaget Øster Riisøer 113 100 61 50 40 43 

Bragdøya kystlag 638 632 653 653 628 602 

Søgne kystlag 198 162 151 141 112 101 

Mandal kystlag 61 74 79 87 99 91 

Sæløer og Lista kystlag 41 41 46 50 50 57 

Hitterøy kystlag 78 74 74 78 77 82 

Flekkefjord kystlag 21 25 29 7 9 10 

Lindesnes kystlag 151 129 120 102 80 71 

Sum Aust- og Vest-Agder fylker 1712 1654 1643 1570 1488 1459 

Egersund kystforening 58 60 61 64 75 70 

Jæren kystlag 128 141 170 170 165 169 

Kystlaget Sandnes 32 34 20 27 32 34 

Rygja kystlag 151 152 158 152 157 154 

Kystlaget Kormt 66 75 76 65 68 71 

Leirong kystlag 112 114 101 96 97 104 

Rennesøy kystlag  22 23 22 26 25 27 
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Navn 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Riska kystlag – slått sammen med Sandnes  0 0 31 40 42 49 

Haadyret kystlag 31 28 25 28 30 29 

Kystlaget Utsira  63 53 49 47 0 0 

Sum Rogaland fylke 663 680 716 716 691 707 

Kystlaget Romsa  78 87 103 104 103 93 

Bergen kystlag 180 189 191 198 233 288 

Askøy kystlag 95 88 92 84 79 74 

Fjell kystlag 31 33 37 37 30 34 

Sund kystlag 15 15 17 17 19 21 

Hope trebåtlag 18 18 20 20 22 25 

Austevoll kystlag 47 49 51 53 54 52 

Sagvågen kystlag 69 65 72 72 79 77 

Tysnes kystlag 81 67 79 82 74 62 

Bømlo kystlag  51 57 58 57 55 60 

Kvinnherrad kystlag 51 46 50 50 44 47 

Sveio kystlag 87 87 93 92 108 117 

Keipane kystlag 35 32 35 35 23 22 

Holsnøy kystlag  22 24 24 23 20 15 

Hardangerfjorden kystlag 6 7 8 9 9 9 

Opsangervågen kystlag  39 42 45 32 0 0 

Sandviken kystlag  75 60 0 0 0 0 

Vinnesholmen kystlag  22 8 0 0 0 0 

Sum Hordaland fylke 1002 974 975 965 952 996 

Hornelen kystlag 75 77 94 82 88 85 

Indre Sogn kystlag  81 80 71 73 71 78 

Kalvåg kystlag  154 145 125 111 117 109 

Kinn kystlag  12 12 12 13 15 16 

Kystkulturlaget i Vågsøy  41 42 42 42 43 39 

Ytre Sogn kystlag  14 17 24 30 30 0 

Nordfjordbåtlaget  49 18 0 0 0 0 

Sum Sogn og Fjordane fylke 426 391 368 351 364 327 

Sunnmøre kystlag 60 50 49 49 53 50 

Flåværleia museumsbåtlag 11 11 10 10 10 10 

Herøy kystlag 56 58 63 60 69 76 

Bjørkedal kystlag 116 108 107 109 85 80 

Romsdal kystlag 94 90 87 86 85 92 

Mellemverftet fartøyvernforening og kystlag  85 79 83 86 79 73 

Stene notlag 11 9 9 9 10 11 

Geitbåtens venner 44 43 42 43 47 46 

Straumsnes utrorslag 19 19 21 22 21 21 

Otnesbrygga veteranbåtklubb 62 61 63 68 70 78 

Vestnes kystlag  0 0 5 5 6 10 

Imarsundet kystlag 0 0 7 15 9 10 

Tingvoll kystlag  19 21 20 7 0 0 

Sum Møre og Romsdal fylke 577 549 566 569 544 557 

Trøndelag fylkeskystlag 1 1 1 1 1 1 

Kystlaget Trondhjem 350 334 308 315 319 316 

Kjeungen kystlag 91 81 85 90 89 88 

Åfjordbåten kystlag 8 8 10 10 11 12 

Hemne kystlag 7 7 7 7 7 7 

Frøya kystlag 15 15 22 22 26 25 

Innherred kystlag 60 63 63 66 64 68 

Folla kystlag 65 71 64 68 70 76 

Jøa kystlag  114 101 90 80 74 73 



Forbundet KYSTEN Side 10 
 

Navn 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Nattseilerne  81 95 91 89 94 0 

Sum Sør- og Nord-Trøndelag fylker 792 776 741 748 755 666 

Kystlaget Salta 239 233 232 228 226 231 

Gildeskål kystlag 25 22 18 19 19 18 

Meløy kystlag            37 50 49 51 61 67 

Steigen kystlag           42 43 39 33 25 16 

Vestvågøy kystlag 6 6 9 9 11 10 

Vågan kystlag 57 56 61 65 71 76 

Sortland kystlag 56 55 48 45 46 42 

Øksnes kystlag 81 85 91 78 77 77 

Hadsel kystlag           11 11 12 12 13 13 

Bø kystlag 50 57 62 48 48 37 

Evenes kystlag 8 16 25 24 22 15 

Lødingen kystlag 69 66 77 77 78 78 

Rana kystlag 18 23 23 26 27 32 

Vefsn kystlag            6 7 9 10 9 11 

Lurøy kystlag 32 27 24 20 16 16 

Dønna kystlag 25 26 27 27 25 28 

Alstahaug kystlag 93 97 91 82 83 83 

Kystlaget Torghatten 48 43 44 42 37 42 

Vega kystlag 61 61 55 49 46 45 

Narvik kystlag  56 60 62 62 63 69 

Saltdal kystlag 38 41 36 36 43 48 

Polden kystlag Hamarøy  36 47 55 51 61 50 

Nesna kystlag  99 96 116 117 102 79 

Træna kystlag  41 41 45 43 0 0 

Salten kystlag  15 19 16 0 0 0 

Sum Nordland fylke 1249 1288 1326 1254 1209 1183 

Nord-Troms kystlag 20 21 25 32 35 31 

Arctandria - Tromsø kystlag 183 167 180 194 202 211 

Sørreisa kystlag  10 10 10 12 19 21 

Kystlaget Alvestad 6 6 8 9 9 8 

Astafjord kystlag 24 24 23 25 19 23 

Gratangen kystlag 43 39 44 48 50 49 

Kvæfjord kystlag 41 38 43 34 33 31 

Salangen kystlag  6 3 3 4 5 6 

Skånland kystlag  51 48 55 51 54 64 

Tranøy kystlag  30 30 35 30 31 36 

Kystlaget Lyra  14 13 11 11 13 11 

Harstad kystlag  7 6 9 13 16 19 

Gisund kystlag  24 30 33 28 31 20 

Storfjord kystlag 6 8 9 12 12 0 

Brottsjø kystlag  47 51 49 53 0 0 

Sum Troms fylke 512 494 537 556 529 530 

Altafjord kystlag 22 22 26 27 23 25 

Kjøllefjord kystlag 33 37 35 40 26 31 

Nordvågen kystlag  27 27 28 25 13 13 

Sum Finnmark fylke 82 86 89 92 62 69 

Totalsum kystlagsmedlemmer 9238 8962 8989 8776 8508 8400 

Gratismedlemmer 145 153 148 154 158 0 

Direktemedlemmer 795 848 812 851 891 936 

Totalt antall medlemmer 10178 9963 9949 9783 9557 9336 
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Medlemmene var fordelt på 7.655 hovedmedlemmer, 2.357 familiemedlemmer. Det er 14 

æresmedlemmer og 4 ungdomsmedlemmer i lokallagene. Det er 6.892 menn og 2.721 

kvinner, dvs. 28 % kvinner i Forbundet KYSTEN.  Det er 25 bedrifter, 34 foreninger og 

stiftelser, 45 museer, 52 biblioteker og 28 skoler som er tilknyttet Forbundet KYSTEN. 

3.2 Endringer 

Det ble ikke opprettet eller nedlagt lokallag i 2015.  

3.3 Kontingent 

Kontingenten for medlemmer i 2015 var: 

 - Hovedmedlem     kr. 400,- 

 - Ungdomsmedlemsskap (til fylt 26 år)  kr. 200,- 

 - Familiemedlem     kr.   50,- 

 

Fordelingen av kontingenten i organisasjonen er: 

Forbundet KYSTEN kr. 250,-,  

Kystlaget kr. 150,-.  

Til sammen kr. 400,- 

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 

sentralleddet. Familiemedlemskap koster kr. 50,- og går uavkortet til kystlaget. 

3.4 Liste over fylkeskystlag og sammenslutninger 

Troms fylkeskystlag 

Trøndelag fylkeskystlag 

Hordaland fylkeskystlag 

Rogaland fylkeskystlag 

Agder fylkeskystlag 

Indre Oslofjord Kystlagsamling (IOKS) 

 



Forbundet KYSTEN Side 12 
 

 

4. Forbundet KYSTENs møter 
 

4.1 Landsmøte 

Forbundet KYSTENs landsmøte ble arrangert i dagene 10. – 12. april 2015 på Håholmen 

Havstuer, Averøy, Nordmøre. Det var satt sammen et rikt program, der over 80 deltakere 

blant annet diskuterte kystfriluftsliv og kulturminner. Den viktigste saken som ble tatt opp på 

landsmøtet var innføring av ungdomsmedlemsskap, som ble applaudert av deltakerne. Det ble 

også vedtatt nytt handlingsprogram for 2015 – 19 og budsjett for de neste to årene, samt 

gjennomført valg på nytt styre. (Står omtalt under pkt. 1.1 Landsstyret) 

 

Seminaret under landsmøtet hadde tittelen «Kystfriluftsliv og kulturminner». 2015 var 

Friluftslivets år og Forbundet KYSTEN deltok aktivt med satsningen «Kast loss», som ble 

presentert for deltakerne. Det ble også presentert smakebiter på kystfriluftsliv med fokus på 

bruk av tradisjonsbåter og eldre bygninger på land. 

 

Romsdal kystlag tok oss på søndagen med buss langs Atlanterhavsveien via Bud, havna i 

Molde til omvisning på Brunvoll motorfabrikker i Molde. 
 

Håholmen. Avreise fra Håholmen med knarren Kvitserk frå Håholmen (bygd på Bjørkedalen). Romsdal kystlag si 
fiskeskøyte MS «Brand». Landsmøtehelga ble avsluttet på Brunvoll motorfabrikk, Molde 
 

Prisutdelinger 

Det deles ut to priser i regi av Forbundet KYSTEN under festmiddagen på landsmøtet. 

 

Kystenprisen 

Høvedsmannen og fartøyverngründeren Sverre Nordmo ble tildelt hedersbevisningen 

Kystenprisen for 2014 under Forbundet KYSTENs landsmøte på Håholmen, Averøya 10. - 

12. april 2015. 
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Kystenprisen deles ut på landsmøtet annethvert år. Det er ikke mulig å prate om kystkultur og 

fartøyvern i Nord-Norge uten å komme inn på Sverre Nordmo. Han har hatt en finger med i 

spillet på de fleste store prosjekter i landsdelen og har vært den drivende kraft i oppbyggingen 

av et sterkt fartøyvernmiljø i landsdelen. Sverre Nordmo har også bidratt på landsbasis 

gjennom deltakelse i frivillige organisasjoner, holdt foredrag og stått for flere internasjonale 

prosjekter. Hans engasjement og mange initiativ for å ta vare på kystkulturen har vært en stor 

inspirasjonskilde for de som har hatt gleden av å samarbeide med ham. Norsk kystkultur og 

fiskerihistorie hadde vært fattige uten Nordmos innsats. 

 

      Her mottar Sverre Nordmo Kystenprisen (bildet til venstre) og Asbjørn Østerholt Kystlagsprisen for 2014  

      på vegne av Kystlaget Øster Riisøer .(bildet til høyre) 
 

Kystlagsprisen 

Kystlagsprisen for 2014 ble delt ut på landsmøtet på Håholmen og gikk til Kystlaget Øster 

Riisøer. Kystlaget fikk prisen for sitt høye aktivitetsnivå og sin formidlingsinnsats. Kystlaget 

har siden starten i 2008 vært en godt synlig kystkulturambassadør i lokalmiljøet. Blant annet 

har kystlaget i samarbeid med kommunen etablert en egen brygge for trebåter i Risør sentrum. 

Båtbygging har alltid vært sentralt i kystlagets aktivitet. Igjennom pramkursene i den gamle 

båtbua til K. Christensen på Hammeråker, ved Moen båtbyggeri er det blitt bygget en ti-talls 

prammer. Og dermed er kunnskapen og prammens kulturhistorie formidlet videre. Ut over 

kursene i prambygging har kystlaget holdet kurs i alt fra lokale mattradisjoner til 

sjømannskap, knuter og knop. I 2014 hadde kystlaget over 300 kurstimer, noe som gjør 

kystlaget til et av de mest aktive på kurs. Medlemsveksten i kystlaget har vært stor og har 

vokste fra 61 til 100 medlemmer i 2014. Det utgjør en økning i medlemsmassen på 

imponerende 64 %! Kystlaget har forøvrig doblet medlemstallet sitt siden 2012. 

4.2 Landsstyret 

Landsstyret har hatt fire møter i 2015. Det var i Oslo, 6. – 8. februar, Ulsteinvik, 29. - 31. mai, 

Harstad 4. - 6. september og Bodø 6. - 8. november 2015. Det ble behandlet 52 saker. 

4.3 Valgkomiteen 

Valgkomiteen gjennomførte samtaler med styrerepresentantene og la fram sitt forslag under 

landsmøtet på Håholmen 10. – 12. april 2015.  

4.4 Fagrådet 

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

års utgivelser. I 2015 ble det avviklet på Obrestad fyr. Øvrige rådslagninger foretas pr. e-post 

og telefon, samt under seminarer og stevner. 

. 

 



Forbundet KYSTEN Side 14 
 

 

5. Forbundet KYSTENs arrangementer 

5.1 Landsstevnet 

Forbundet KYSTENs landsstevne blir arrangert hvert år og samler båter, medlemmer og 

andre interesserte fra hele kysten. I 2015 ble landsstevnet for andre gang lagt til Sandefjord. 

Lokal arrangør var Gokstad kystlag. Rundt 4 000 besøkende og 170 båter tok turen til 

landsstevnet 2015. Det var mye å se og oppleve for de besøkende. Stevnet hadde et rikholdig 

program, med shantyseminar, seilregatta, konserter og bryggedans og mye mer. 

 

Gokstad kystlag og stevnegeneral Bjørn Navjord har all grunn til å være stolte og fornøyde 

med det 34 landsstevnet. Takk for flott innsats, Gokstad. 
 

Stevneområde sett fra luften. Foto: Yngvar Halvorsen 
 

Landsstevnets priser 

Hvert år deles det ut priser under landsstevnet til Forbundet KYSTEN. Prisene er ment som 

en anerkjennelse og oppmuntring for det store arbeidet, som legges ned for å bevare og 

formidle kystkulturen. Juryen vurderer alle påmeldte båter og fant verdige kandidater blant de 

over 170 båtene i havna. Prisene ble delt ut under stevnemiddagen på lørdag. Juryen bestod av 

nestleder Tove Aurdal Hjellnes fra Forbundet KYSTEN, Ingunn Vardøy fra Forbundet 

KYSTEN, Svein Olav Løberg fra Gokstad kystlag og Oddbjørn Nikolaisen fra Kystlaget 

Salta, som er neste års arrangør av landsstevnet.  Følgene priser ble utdelt: 

 

 Det best vedlikeholdte (bevarte) åpne fartøy: Z-96 (Stavernsjekte), Kystlaget 

Fredriksvern. 

 Det best vedlikeholdte (bevarte) fartøy: KNM Alta (minesveiper), Fartøylaget KNM Alta. 

 Det beste tradisjonelle nybygg: «Portørengbåten» (ursjekte), Kragerø Kystlag (båtbygger 

Lars Stålegård ved BåtLab'en Norsk Maritimt Museum). 

 Årets håndverker: Gokstadveverne (Båtrye-prosjektet), Gokstad kystlag. 

 Lengst utseilt distanse: Faxsen (750 nm. fra Bodø), Kystlaget Salta. 
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 Best bevarte motor eller teknisk innretning: SS Styrbjørn (for sin originale kjele og 

dampmaskin), Norsk Veteranskibsklub (NVSK). 

 Juryens åpne pris: Eilert Munch Lund, Sjøfartsfilm (for sitt arbeid med å fremme 

kunnskap om det maritime Norge som nasjonsbygger) 

 Pris for mest lovende restaureringsprosjekt – ikke utdelt 

 

Fra venstre: Oddbjørn Nicolaisen, jurymedlem Salta kystlag, Tove Aurdal Hjellnes, jurymedlem landsstyret 
Forbundet KYSTEN, Ingunn Vardøy, jurymedlem landsstyret Forbundet KYSTEN, Svein Olav Løberg, Gokstad 
kystlag, Mick Travis, prisvinner fra Kragerø kystlag, Bjørn Andersen, representant for prisvinner Z96, Bjørg 
Skaret, leder av prisvinner Gokstadveverne, Thomas Haugen og Hans-Alexander Nesse, prisvinner Styrbjørn, 
Tore Pettersen, Alta, Idar Henriksen, prisvinner Faxsen, Eilert Munch Leine, filmskaper og prisvinner åpen klasse. 
Foto: Heidi Thöni Sletten 
 

KYSTENs småbåtsamseiling 2015 til landsstevnet i Sandefjord, foregikk fra 11. til 16. juli. I 

forbindelse med friluftslivets år tok Forbundet KYSTEN opp tradisjonen med å arrangere 

samseiling med småbåter til landsstevnet. Samseiling var også en del av arbeidet med å sette 

fokus på aktiv båtbruk og det å dyrke det enkle, ikke motoriserte friluftslivet. En hund, fem 

båter; to sognefæringer, en sognesyværingen, en åfjordstorfæring og urkogga 

«Portørengbåten», og knappe tjue personer i alle aldere og av begge kjønn, seilte mot 

Sandefjord fra Stavern via Stavernsøya - Malmøya - Svenner fyr - Buerøya. 

5.2 Seminar for kystlagene 

Det ble arrangert to regionale seminarer i 2015:  

 25. – 27. september på Jøa i Trøndelag for kystlagene i Trøndelag og sør i Nordland. 

(Vega kystlag, Kystlaget Trondheim, Innherred kystlag, Folla kystlag, Jøa kystlag og 

Nesna kystlag var representert).  

 23. – 25. oktober i Rosendal for kystlagene i Hordaland og Sogn og Fjordane. (Hordaland 

fylkeskystlag, Opsangervågen kystlag, Sandviken kystlag, Hope trebåtlag, Fjell kystlag, 

Indre Sogn kystlag, Tysnes kystlag, Kvinnherad kystlag, Bømlo kystlag, Keipane kystlag, 

Sagvågen kystlag og Bergen kystlag var representert). 

 

På begge seminarene sto følgende på dagsorden: Ungdomsmedlemskap og friluftsliv, 

tradisjonsbåtregisteret, UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven, 

dokumentasjon av kulturarv i lokalmiljøet, informasjonsarbeid og sosiale medier, kurs og 

studiearbeid. 
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6. Representasjon  

6.1 Representasjon eksternt 

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

lokalt. I 2015 var forbundet representert i: 

 Representantskapet til Redningsselskapet, ved styreleder Asgeir K. Svendsen 

 Den sentrale kystledgruppen, ved generalsekretær Per Hillesund. 

 Norges Fiskarlags jury til kystkulturprisen ,ved redaktør Bente Foldvik.  

 Styremedlem i Norges kulturvernforbund, ved styreleder Asgeir K. Svendsen. 

 Vararepresentant i Studieforbundet kultur og tradisjon, organisasjonsrådgiver Tore Friis-

Olsen. 

 Styringsgruppe for Nordisk kystkultur, ved Tove Aurdal Hjellnes og Tore Friis-Olsen. 

 Internasjonalt utvalg i Norges kulturvernforbund, ved organisasjonsrådgiver Tore Friis-

Olsen. 

 Informasjon og medieutvalget i Norges kulturvernforbund, ved styreleder Asgeir K. 

Svendsen. 

 Arbeidsgruppe i Senter for fremragende båtbygging, Universitetet i Tromsø, ved 

organisasjonsrådgiver Tore Friis-Olsen. 

 Yrkesfaglig utvalg, Utdanningsdirektoratet, ved organisasjonsrådgiver Tore Friis-Olsen. 

 UNESCOs instruktørnettverk, ved organisasjonsrådgiver 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. 

Topplederkonferanse i Oslo 

Frivillighet Norge arrangerte en topplederkonferanse i Oslo 14. januar 2015. Det er en årlig 

konferanse der politikere blir invitert til å svare på spørsmål som opptar de frivillige 

organisasjoner. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Kulturvernkonferanse i Oslo 

Lørdag 14. mars 2015 arrangerte Norges Kulturvernforbund den 3. kulturvernkonferansen i 

Oslo.  Konferansen tok for seg Pharo-konvensjonen og nestleder Asgeir K. Svendsen holdt 

innlegg. Organisasjonsrådgiver Tore Friis-Olsen og daværende nestleder Asgeir K. Svendsen 

deltok. 

Landskonferanse om fartøyvern 

Norsk Forening For Fartøyvern arrangerte landskonferanse for fartøyvern på Gardemoen den 

9. februar 2015. Temaet var fartøyvern som merkevare. Daværende styreleder Arne H. 

Andreassen deltok.  

Friluftslivets dag 

Norsk Friluftsliv arrangerer årlig en friluftslivets dag ved Sognsvann i Oslo der alle 

organisasjonene presenterer seg. Det foregikk søndag den 6. september 2015. Prosjektleder 

Heidi Thöni Sletten deltok.   
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Strategisamling 

Norsk Friluftsliv arrangerte strategisamling og den ble gjennomført den 9. juni 2015 på 

toppidrettssenteret i Oslo. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

 

Erfaringskonferansen for Friluftslivets år 2015 
Avsluttings- og erfaringskonferansen i regi av Friluftslivets år 2015 og Norsk Friluftsliv ble 

arrangert på Oppdal 1. - 2. desember. Prosjektleder Heidi Thöni Sletten deltok. 
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7. Forbundet KYSTEN er medlem av 

Norges Kulturvernforbund 

Norges Kulturvernforbund er en paraplyorganisasjon for landsomfattende 

kulturvernorganisasjoner. Norges Kulturvernforbund har 21 medlemsorganisasjoner med 

rundt 200.000 enkeltmedlemmer. Et viktig mål for kulturvernforbundet er i første omgang å 

fremme samarbeid mellom de frivillige kulturorganisasjonene, og styrke kulturvernets rolle i 

norsk samfunnsliv. Forbundet KYSTEN har kontorfellesskap med Norges kulturvernforbund. 

Norsk Friluftsliv  

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

Friluftsliv ble stiftet i 1989 og er en paraplyorganisasjon for de 15 største 

friluftslivsorganisasjonene i landet med til sammen over 700.000 medlemmer og ca. 4.300 

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 15 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. Gjennom Frivillighet Norge arbeider 

virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar til å utvikle 

frivillighetspolitikken i Norge. Vi arbeider for et best mulig samspill mellom frivillige 

virksomheter omkring saker av felles interesse. Så langt er 275 organisasjoner medlemmer 

som til sammen representerer over 60.000 lag og foreninger over hele landet. Medlemskap er 

åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-kommersiell/ikke-offentlig basis i Norge.  

Kontaktrådet for fiskeri- og kystmuseer 

Det er et landsomfattende kontaktorgan for fiskeri- og kystmuseer, fiskerinæringa og 

relevante universitets- og høyskolemiljø. Formålet er å samle institusjoner og personer som 

har interesse for å fremme museumsarbeid og formidle forsking innenfor fiskeri- og 

kystkultur. Forbundet KYSTEN ble medlem i 2012. 

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. 

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

Næring- og fiskeridepartementet 

Næring- og fiskeridepartementet har ansvar for mange av de områdene innen kystkultur som 

Forbundet KYSTEN er engasjert i. Næring- og fiskeridepartementet har ansvar for havner, 

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

opprettholde en god dialog med departementet. Næring- og fiskeridepartementet organiserer 

arbeidet med en kystens dag, og Forbundet er med i en arbeidsgruppe for utvikling av dagen. 

Kulturdepartementet  

Kulturdepartementet (KD) 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 KD om. Departementet har fått ansvaret for frivillig sektor og omtales iblant 

som frivillighetsdepartementet. 

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 mellom 

RA og Norsk Forening for Fartøyvern om verneplan for fartøyer. 

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 

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. 
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Fylkeskommuner og kommuner 

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

dets 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. Den 

viktigste kontakten med myndighetene i 2015 var: 

Møte med stortingsrepresentanter 

Generalsekretær Per Hillesund deltok sammen med Kystkulturkammeratene på møter med 

samtlige partier på stortinget. Kystkulturkammeratene består ar en representant fra Norsk 

Forening for Fartøyvern, Fartøyvernsentrenes fellesråd og Forbundet KYSTEN. 

Møte med Klima- og miljøministeren 

Kystkulturkammeratene hadde møte med Klima- og miljøminister Tine Sundtoft den 19. 

august 2015. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Morgenmøter hos Riksantikvaren 

Det ble avholdt fire morgenmøter hos Riksantikvaren, den 3. mars, 2. juni, 1. september og 4. 

desember 2015. Det inngår i direktoratets strategi overfor de frivillige organisasjonene, at det 

skal holdes jevnlige, litt uformelle morgenmøter. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Møte med Kystverket 

Det ble avholdt et informasjonsmøte mellom Kystledorganisasjonene, Kystverksmuseene og 

Kystverket i forbundet KYSTENs lokaler den 25. juni 2015. Generalsekretær Per Hillesund 

deltok på møtet. 

Høring i transport og kommunikasjonskomiteen 

Forbundet KYSTEN stilte til høring i Stortingets transport og kommunikasjonskomite i 

forbindelse med statsbudsjettet den 22. oktober 2015. Generalsekretær Per Hillesund deltok 

på høringen. 

Møte med Miljødirektoratet 

Sentral kystledgruppe hadde møte med Miljødirektoratet i Trondheim den 29. oktober 2015, 

der de gikk gjennom ulike sider ved støtten til kystledsarbeid. Det var spesielt støtte til 

kystledbåter og av sentral kystledgruppe som ble diskutert. Generalsekretær Per Hillesund 

deltok. 

Møte med Riksantikvar Jørn Holme 

Forbundet KYSTEN hadde møte med Riksantikvar Jørn Holme den 10. november 2015. 

Styreleder Asgeir K. Svendsen, prosjektleder Heidi Thöni Sletten, organisasjonsrådgiver Tore 

Friis-Olsen og generalsekretær Per Hillesund deltok.  

Møte med Norges Fiskarlag 

Forbundet KYSTEN hadde møte den 30. november med styreleder Kjell Ingebretsen og 

økonomisjef Erling Holmeset om videre samarbeid. Styreleder Asgeir K. Svendsen deltok 

sammen med sekretariatet. 
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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 sentral 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 samarbeidet om kulturvern, og da 

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

og det er en gjensidig informasjonsutveksling. 

Norske 4H 

Det er underskrevet en samarbeidsavtale med Norske 4H 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 

Åpning av Friluftslivets år 

Friluftslivets års ble åpnet med et stort arrangement der året offisielt ble åpnet av Kronprinsen 

i Tøyenparken den 6. januar 2015. Prosjektleder Heidi Thöni Sletten, informasjonsrådgiver 

Tuva Løkse og generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Landskonferanse Norsk Forening for Fartøyvern 

NFF har årlige landskonferanser på Gardemoen, i år med tema «Antikvarisk vern». Det ble 

arrangert 9. februar 2015. Daværende styreleder Arne H. Andreassen og 

organisasjonsrådgiver Tore Friis-Olsen deltok. 

Arbeidsseminar om verneplan for fartøyer 

Riksantikvarens fartøyvernavdeling hadde møte om verneplan for fartøyer sammen med 

Fartøyvernforeningen, Fartøyvernsentraene, Norges museumsforbund og Forbundet 

KYSTEN, onsdag den 4. mars 2015. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Årsmøte til Norsk Friluftsliv  

Ble arrangert på Norsk Maritimt Museum, Bygdøy, den 7. mai 2015. Generalsekretær Per 

Hillesund deltok. 

Styrelederkonferanse til Norges Kulturvernforbund 

Ble arrangert i Oslo den 9. mai 2015. Styreleder Asgeir Svendsen og generalsekretær Per 

Hillesund deltok. 
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Årsmøte til Studieforbundet kultur og tradisjon 

Årsmøtet i Studieforbundet ble avholdt 27. mai 2015 i Oslo. Organisasjonsrådgiver  

Tore Friis-Olsen og generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Representantskapet til Redningsselskapet 

Representantskapsmøte i Redningsselskapet ble avholdt 5. – 7. juni 2015 i Kristiansand. 

Styreleder Asgeir K. Svendsen deltok. 

Generalsekretærmøter hos Norsk Friluftsliv  

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

generalsekretær Per Hillesund møtt etter behov. 

Prisutdeling Europa Nostra 

Det ble arrangert seminarer og prisutdeling i Oslo rådhus den 11. juni 2015 av Europa Nostra. 

Generalsekretær Per Hillesund deltok.  

Åpningsarrangement, Jacobineruta 

Riksantikvaren og DNT samarbeidet i forbindelse med Friluftslivets år 2015 om historiske 

vandreruter. Forbundet KYSTEN var invitert til åpningen av Jacobineruta ved Drøbak den 24. 

august 2015. Generalsekretær Per Hillesund og prosjektleder Heidi Thöni Sletten deltok. 

Årsmøte til Norsk Forening for Fartøyvern 

Ble arrangert på Gjøvik 2. – 4. oktober 2015. Styreleder Asgeir K. Svendsen deltok. 

Høstsamling i Redningsselskapet 

Ble arrangert på Gardermoen 28. oktober 2015. Styreleder Asgeir K. Svendsen deltok. 

Generalsekretærmøter hos Norges Kulturvernforbund 

Det blir arrangert faste månedlige møter for organisasjonene i Norges Kulturvernforbund, der 

det blir utvekslet erfaringer og informasjon. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 
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9. Informasjonsvirksomheten 
Målet med informasjonsarbeidet er å synliggjøre Forbundet KYSTENs virksomhet og 

hjertesaker overfor medlemmer, myndigheter, media, organisasjoner og allmennheten. Det er 

også et mål å bedre kontakt og samhold mellom medlemmene, og å bevisstgjøre dem om 

KYSTENs rolle og ansvar innen kystkulturbevegelsen.  

Tidsskriftet KYSTEN: 

Tidsskriftet kom ut med fem numre i år 2015, 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, organisasjoner, myndigheter og allmennhet. 

Tidsskriftet skal redigeres i henhold til Fagpressens redaktørplakat og de 

andre presseetiske retningslinjene som gjelder for Den Norske Fagpresses 

Forening.  

 

Fagrådet bistår redaktøren i å utvikle tidsskriftets faglige profil, samt sikrer en god 

kommunikasjon med forbundets styrende organer. Forbundet KYSTENs representant er 

Asgeir K. Svendsen. Øvrige rådgivere var Stig Tore Lunde, Hvalfangstmuseet i 

Sandefjord/Gokstad kystlag, journalist Guro Waksvik i Stavanger, samt historiker Pål 

Christensen som også leser korrektur.  

 

Redaktør Bente Foldvik har hatt 100 prosent stilling i 2015 og er eneste ansatte i redaksjonen. 

Hun driver virksomheten fra Kviby utenfor Alta, kjøper inn stoff fra hele landet, og reiser så 

mye som tiden og reisebudsjettene tillater. Tidsskriftet blir satt sammen av typograf Liselotte 

Sarilla i Alta og sendes til trykking hos 07-gruppen på Aurskog. Sarilla har også ansvaret for 

annonsesalget. Totalt hadde bladet 52 sider i fire farger i nr. 1 og 4, og 68 sider i nr. 2, 3 og 5.  

  

I alle nummer formidles nyheter fra forbundet og kystlagene, vi bringer nyheter på 

kystkulturfeltet, boknytt omtaler nye bøker, leserne bidrar til «Ordet fritt» og med bilder. 

  

Informasjonsvirksomhet 

 

Nettsider 
Organisasjonens nettsider er en viktig informasjonskanal og inngår i en helhetlig strategi for å 

nå ut til flest mulig med informasjon om vårt arbeid. Organisasjonens nettside vil for mange 

danne førsteinntrykket av oss og vår virksomhet, og det er en prioritert oppgave at denne til 

enhver tid representerer oss på en riktig og ryddig måte. Her finnes all vesentlig informasjon 

om oss som man gjerne leter etter på nett. Sidene inneholder også mye nyttig informasjon 

rettet mot kystlagene. I tillegg oppdateres den med relevante nyhetssaker jevnlig. Nyhetene 

omhandler saker sekretariatet jobber med, utvalgte nyheter fra kystlagene og en del andre ting 

vi vurderer som relevante for kystkulturinteresserte lesere. 
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Pressen 

Det ble sendt et stort antall pressemeldinger til forskjellige medier om aktuelle saker, både 

sentralt og i kystlagene. Vi opplever meget god respons på slike henvendelser, i hovedsak fra 

landets lokalaviser. Forbundets medarbeidere og tillitsvalgte har også figurert både på TV og i 

radio i året som gikk, blant annet ble vi godt eksponert på NRK Sommerbåten. I godt 

samarbeid med Gokstad kystlag ble det mye positiv oppmerksomhet i media forbindelse med 

Forbundet KYSTENs landsstevne i Sandefjord. Vi ønsker å ta del i det offentlige ordskiftet og 

har hatt flere debattinnlegg på trykk i regional- og lokalaviser. Et eksempel på detter er 

landstyreleder Asgeir K. Svendsen sin kronikk «Favorisering av kystkulturen?» i en lang 

rekke aviser høsten 2015.  

 

Annet informasjonsarbeid 

Medieovervåkning ble aktivt brukt til å følge med på hva som skrives om forbundet, 

kystlagene og forhold som angår oss. Dette er et svært nyttig verktøy som gir oss et verdifullt 

innblikk i hvordan vi omtales, og i hvilken grad vi når ut med våre budskap gjennom avisene. 

På årets to regionale seminarer satte vi synliggjøring av kystlagene på dagsorden, og holdt et 

minikurs i pressearbeid.  

 

Forbundet KYSTEN har vært aktivt tilstede i de sosiale medier vi har vurdert som mest 

relevante. Vi er på Facebook, Twitter og Instagram. Mest aktivitet har vi på Facebook, hvor 

rundt 2500 mennesker følger oss ved utgangen av året. 

I forbindelse med Forbundet KYSTENs satsing på friluftsliv og Friluftslivets år ble det 

lagerten informasjonsbrosjyre om «Kystfriluftsliv og kulturminner».   
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10. Saker som kommenteres spesielt 
 

Båtbygging og båtbruk 
Vern og bevaring av tradisjonsbåter 

Høsten 2014 ble det satt i gang et særskilt arbeid med fokus på vern og bevaring av 

tradisjonsbåter, både det som handler om båtbygging og brukstradisjoner. Som et ledd i dette 

ble det blant annet etablert et nettverk for tradisjonsbåtbygging. I 2015 har arbeidet bestått av 

følgende satsningsområder: 

 

Senter for fremragende båtbygging 

Forbundet KYSTEN er med i en arbeidsgruppe for planene for et senter for fremragende 

båtbygging i regi av Universitetet i Tromsø. Organisasjonsrådgiver Tore Friis-Olsen er med i 

denne gruppen som holdt et møte i Tromsø i mars i fjor. Vi har holdt jevnlig kontakt med 

rektor og andre sentralt ansatte ved universitetet for å bidra til at planene blir satt ut i livet. 

Båtbygger Ulf Mikalsen i arbeid. 

 

Nettverk for tradisjonsbåtbygging 

Det ble holdt ett møte i arbeidsgruppen i nettverket for tradisjonsbåtbygging i Tromsø i 

oktober. Rektor ved Universitetet i Tromsø deltok på møtet. Organisasjonsrådgiver Tore Friis-

Olsen som er sekretær for både nettverket og gruppen, hatt holdt jevnlig kontakt med 

nettverket og arbeidsgruppen. 

 

Kartlegging tradisjonsbåt og fartøyvern 

Høsten 2015 ble det satt i gang en kartlegging om kunnskap og kompetanse innenfor 

tradisjonsbåt og fartøyvern, i regi av Forbundet KYSTEN og Studieforbundet kultur og 

tradisjon. Målet med undersøkelsen har vært å få mer kunnskap om hvem som er aktive i 

båtmiljøet rundt om i landet, hvor det bygges eller restaureres båter, hvilke ønsker som finnes 

for bevaring og videreføring av kunnskap og bruk, og ikke minst hvilket behov det er for ulike 

kurs og utdanningstilbud på feltet.  Undersøkelsen ble avsluttet rett før jul og da hadde omlag 

460 svart på undersøkelsen. Analyser og resultater skal gjøres ferdig i februar i år og skal 

legges frem på Forbundet KYSTENs landsdekkende seminar i Kristiansand i april. 
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Forbundet KYSTEN og UNESCO 
Forbundet KYSTEN har i 2015 arbeidet med fire områder knyttet til UNESCOs konvensjon 

om vern av den immaterielle kulturarven: 

 

Nettverk og arbeidsgruppe 

Forbundet KYSTEN ble i fjor med i nordisk instruktørnettverk om konvensjonen. Det ble 

arrangert kurs i oktober ved Senter for folkemusikk og folkedans ved NTNU i Trondheim. 

Kurset, som varte en uke, ble støttet av UNESCO sentralt (Paris) og Norsk Kulturråd. Tore 

Friis-Olsen fra forbundssekretariatet deltok. Dette er ett av flere kurs som gir deltagerne 

kunnskaper og rett til å holde kurs om konvensjonen. 

 

Det er også opprettet en arbeidsgruppe fra instruktørnettverket som bl.a. arbeider med å få 

Kulturdepartementet og Norsk Kulturråd til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Norges 

ratifisering av konvensjonen. Foruten Forbundet KYSTEN (Tore Friis-Olsen) er 

arbeidsgruppen representert ved Norges husflidslag, Senter for folkemusikk og folkedans, 

Norsk håndverkinstitutt, Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR), Norsk etnologisk 

granskning ved Norsk folkemuseum og Samisk høgskole. 

 

Akkreditering 

Forbundet KYSTEN søkte UNESCO i fjor om såkalt akkreditert status som NGO (NGO er 

forkortelse for nongovernmental organisations, dvs. ikke statlige organisasjoner). Søknaden er 

så langt behandlet av UNESCOs sekretariat i Paris og den 10 sesjon i UNESCOs 

mellomstatlige komité med positiv innstilling. En endelig beslutning blir fattet på UNESCOs 

generalforsamling i Paris i juni i år.  Akkreditering gir Forbundet KYSTEN status som 

rådgivende organisasjon overfor UNESCO sentralt og betyr en formell anerkjennelse av at 

forbundet forvalter viktig kunnskap på områdene kystkultur, fartøyvern og maritimt 

kulturminnevern. Som akkreditert blir man også med i UNESCOs globale NGO-forum.  

 

Forbundet KYSTEN er i godt internasjonalt selskap. Her fra siste kurset for UNESCO-konvensjonens instruktører 
i Trondheim i oktober med deltagere fra de nordiske landene samt fra Kina, Filipinene, Mongolia, Moldova, 
Nepal, Italia. Tore Friis-Olsen, organisasjonsrådgiver i Forbundet KYSTEN (bak i midten på bildet) er en del av 
instruktørnettverket. 

 

Nordisk klinkbåttradisjon på UNESCO-liste 

Arbeidet med søknaden om få nordisk klinkbåttradisjon innskrevet på UNESCOs 

representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv ble påbegynt i 2014.  
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I fjor fortsatte arbeidet som i stor grad bestod av å knytte kontakter med båtbyggere og 

miljøer, som er engasjert i aktiviteter med bruk av klinkbåter, samt kontakt og møter med de 

respektive nordiske lands kulturmyndigheter. Målet er at søknaden skal være ferdig til 

innlevering innen mars 2017. 

 

Film om nordisk klinkbåttradisjon 

Forbundet KYSTEN engasjerte i fjor Kristian Jaran Engelsen, student ved Norsk filmskole, til 

å lage en film om nordisk klinkbåttradisjon. Filmen er et ledd i arbeidet med UNESCO-

søknaden om å få listeført nordisk klinkbåttradisjon. Engelsen gjorde flere filmopptak i Norge 

i fjor og planen er at han skal gjøre ytterligere opptak i år. Det er også planen om at 

råmaterialet til opptakene i Norge skal kunne benyttes til en film om klinkbåttradisjoner i 

Norge. Derfor gjøres det flere opptak i Norge enn i de øvrige nordiske landene. 

Friluftslivets år 2015 

I 2015 var Friluftslivets år (FÅ15), det var en viktig satsning for Forbundet KYSTEN. 

Temaområder som skal gis særlig oppmerksomhet er «friluftsliv i nærmiljøet», «fritidsfiske» 

og «kulturminner i naturen som opplevelsesverdi». Alle disse temaene passer inn i det 

kystlagene holder på med og under mottoet «Vern gjennom bruk» og var en god anledning til 

å løfte frem kystfriluftslivet. Hele 2015 var det en generell fokus på det aktive kystfriluftsliv, 

både fra sekretariatet og i kystlagene.  

Fisketur med MK Nålsund. Foto: Siem H. Sarino 

 

Bakgrunnen for markeringen av FÅ15 var Regjeringens nasjonale strategi for et aktivt 

friluftsliv, et nytt Friluftslivets år i 2015 ble presentert som et viktig tiltak i denne strategien. 

Friluftslivets år har tidligere blitt arrangert i 1993 og i 2005. Friluftslivets år er en god 

mulighet for kystlagene og Forbundet KYSTEN til å løfte frem kystfriluftslivet. Klima- og 

miljødepartementet er prosjekteier og Miljødirektoratet er prosjektleder for Friluftslivets år 

2015. Norsk Friluftsliv var tildelt det praktiske ansvaret for daglig ledelse, planlegging og 

gjennomføring av året. Det overordnede målet med Friluftslivets år var å gi friluftsliv økt 

oppmerksomhet og at året skulle gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv for 

alle deler av befolkningen. Året skulle gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter 

knyttet til folkehelse. Videre skulle året øke bevisstheten om allemannsretten og de svært 

gode mulighetene som alle i Norge har til å utøve friluftsliv. Hovedmålgrupper var barn, 

ungdom og barnefamilier. 
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Friluftslivets år åpnes  

Tirsdag 13. januar markeres åpningen av 

Friluftslivets år 2015 i Tøyenparken i Oslo, og 

mange andre steder rundt i landet. Vi ville ha en 

stand hvor vi deler ut varm fiskesuppe til alle 

som ville ha, lære ungene å lage tau på en mini-

reperbane og fortelle om Forbundet KYSTEN. I 

hele landet ble det arrangert store og små 

markeringer av starten på Friluftslivets år. Flere 

av kystlagene hadde også egne arrangementer. 

Blant annet Skånland kystlag i Troms, som er beryktet for sitt årlige isbader-arrangement og 

Vinnesholmen kystlag i Hordaland, arrangerte felles overnatting i friluft. 

 

Stimuleringsmidler til kystlagene i Friluftslivets år 

I forbindelse med Friluftslivets år utlyste Forbundet KYSTEN stimuleringsmidler. 

Tilskuddsordningenes hovedmål var å støtte kystlagene til å skape og til å legge til rette for 

kystfriluftlivsaktiviteter i 2015. Da søknadsfristen gikk ut 1. mai, var det kommet inn 

søknader fra 36 kystlag til 49 ulike tiltak. Alle kystlag kunne søke midler, opptil 5000 kroner 

per tiltak. Det var satt av 100 000 kroner, samlet søknadssum ble hele 238 000 kroner. Alle 

kystlag som hadde søkt om midler fikk tilskudd til et tiltak. Totalt ble det delt ut 170 000 

kroner til kystlagene.  

 

Fotokonkurransen #båtogfolk 

I forbindelse med Friluftslivets år 2015 arrangerte Forbundet KYSTEN en fotokonkurranse. 

Vi ønsket å se bilder fra kystfriluftslivet, av menneskene og båten, fra fisketurer, fra 

båtpussinga, seiltur, rotur, landsstevne osv. Kort og godt bilder der menneskene og båtene var 

i fokus. Interessen var stor, og vi fikk inn over 500 bilder inn til konkurransen på Instagram, 

Facebook og per e-post. Følgende tre bilder ble premiert. 
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Kursvirksomheten i Forbundet KYSTEN 

Det ble arrangert 3 384 kurstimer i regi av kystlagene som i 2015, fordelt på 97 kurs. Det var 

24 kystlag som arrangerte kurs og 730 deltakere på kursene.  

 

Frivillighetsregisteret, momskompensasjon og gaver til frivillige organisasjoner 

Det er 75 kystlag som har meldt seg inn i frivillighetsregisteret og som samtidig har krysset av 

for å kunne motta grasrotandel. Forbundet KYSTEN har sammen med kystlagene fått kr. 1 

295 302,- i momskompensasjon for 2014. Alle søkerne har fått kompensasjonen avkortet med 

22 % i forhold til det godkjente søknadsbeløpet. Det er 61 kystlag som har søkt om 

kompensasjon for 2014 og får utbetalt til sammen kr. 852 719,- Det er 5 kystlag flere som har 

søkt enn året før, så det er en fin utvikling. 

 

I 2015 var det 2 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 8 

gave på til sammen kr. 79 000,-. 

Arrangør 
Gjennomførte kurs 

Antall kurs Antall timer Antall deltakere Tilskudd 

Loggen Kystlag 7 425 49 29174 

Kystlaget Øster Riisøer 2 194 8 16030 

Hitterøy kystlag 2 319 9 28710 

Bragdøya kystlag 28 579 257 51800 

Søgne kystlag 5 90 57 8100 

Leirong kystlag 3 49 32 4410 

Tysnes kystlag 1 140 10 12600 

Fjell kystlag 3 129 14 11610 

Hordaland fylkeskystlag 1 8 20 720 

Kvinnherad kystlag 3 50 31 1500 

Keipane kystlag 7 77 31 6930 

Vinnesholmen kystlag 2 54 14 4860 

Sveio kystlag 2 70 13 5650 

Otnesbrygga veteranbåtklubb 1 21 12 1890 

Bjørkedal kystlag 1 16 11 1440 

Tingvoll kystlag 1 29 5 1960 

Kystlaget Trondhjem 5 176 39 15840 

Jøa kystlag 8 249 56 22410 

Øksnes kystlag 3 131 9 11790 

Narvik kystlag 4 280 20 25200 

Arctandria -Tromsø kystlag 2 71 9 6390 

Gratangen kystlag 3 150 7 10940 

Kvæfjord kystlag 3 77 17 6930 

SUM TOTALT 97 3384 730 286884 
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Nordisk samarbeid 

Forbundet KYSTEN innledet i 2010 et nordisk samarbeid om kystkultur og maritimt 

kulturminnevern. Bak dette samarbeidet står ni organisasjoner, som til sammen representerer 

samtlige nordiske land. Anita Andreassen ga seg som Forbundet KYSTENs representant i det 

nordiske samarbeid våren 2015 og nestleder Tove Aurdal Hjellnes og organisasjonsrådgiver 

Tore Friis-Olsen skal videreføre arbeidet. 

Ekteparet Steinsland demonstrerte hvordan man laget tau av lindebast på Åland. 

 

Norge ved Forbundet KYSTEN deltok på Nordisk Kystkulturfestival som ble arrangert i 

forbindelse med Ålands Sjødager i sjøkvarteret i Mariehamn, i dagene 16. – 19 juli 2015. 

Forbundet KYSTEN var representert ved generalsekretær Per Hillesund og to utstillinger. 

Den ene utstillingen var en Oselver fra Hordaland, som representerer en minst 2000 års 

båtbyggerhistorie. Der demonstrerte Åsmund Lien og Berit Synnøve Osmundsen 

håndverksteknikker knyttet til båten. Den andre utstillingen var produksjon av lindebasttau, 

som er blant de eldste tauverktradisjoner vi kjenner i Europa. Kvinnherad kystlag ved Jan og 

Gunn Jorunn Steinsland stod for framvisningen av håndverksteknikken knyttet til 

tauproduksjonen. 

 

Fra Norge kom fembøringene «Nordlændingen» og «Riskabuen», og fiskefartøyet «Sjøleik». 

De hadde seilt sammen gjennom Gøtakanalen og ble godt mottatt på Åland, der de lå sammen 

med mange andre båter som var kommet for å delta på Ålands Sjødagar. 

Kystled 

Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk 

Fyrhistorisk Forening og Forbundet KYSTEN er 

medlemsorganisasjonene som utgjør sentral kystledgruppe. Kystled står 

for enkelt, miljøvennlig friluftsliv i kystsonen, hvor man ror eller seiler 

mellom enkle overnattingssteder. I 2015 var det Den Norske 

Turistforening som hadde sekretariatet for sentral arbeidsgruppe for 

kystleder. Forbundet KYSTEN fikk ikke midler på vegne av den sentrale 

kystledsgruppe til å bygge kystledbåter for i 2015. 
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Sentral kystledsgruppe arrangerte seminar for kystledene på Jæren 15. – 16. oktober 2015. 

Der ble det satt fokus på utviklingen av kystleden i Norge. Sentral kystledgruppe hadde møter 

med Kystverket og Miljødirektoratet. Sentral kystledgruppe er også med i en referansegruppe 

for gradering av ro- og padleruter og oppgradering av merkehåndboka. Leder av sentral 

kystledgruppe sitter i referansegruppe for Kystpilgrimsleden. Det er laget oversikter over de 

fleste kystledene på: www.kystled.no  
 

 

 

 

http://www.kystled.no/
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