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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 
Den 1. juni 2016 ble Forbundet KYSTEN svært gledelig og anerkjennende akkreditert som rådgivende 

organisasjon for UNESCO på feltene kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern. Så hvem har 

all denne kunnskapen, som gjør at UNESCO vil spørre oss til råds? Jo det er summen av vår 

organisasjon – både de ansatte og de frivillige, de tillitsvalgte og dugnadsgjengene i alle våre flotte 

kystlags mangfoldige virksomhet. Forbundet KYSTEN har bevist at vi finner mennesker med 

spesialkompetanse på hva det skulle være av kystkulturrelaterte spørsmål i vårt nettverk, og vi har mye 

å bidra med. Nå er det "offisielt"! 

 

Gledelig var det også 7. desember da Forbundet KYSTEN ble tildelt Stiftelsen UNIs Miljøvernpris 

2016 for vårt arbeid med diplom og hele kr 400.000. Dette er en stor ære, og det er godt med en slik 

bekreftelse utenfra på at det kystlagene og Forbundet KYSTEN gjør er av stor samfunnsnytte - at det 

har betydning og blir lagt merke til. Pengene som fulgte med prisen skal vi sørge for at ikke minst 

kommer kystlagsprosjekter i hele landet til gode. 

 

I 2016 besluttet landsstyret å opprette en fast stilling som rådgiver for friluftsliv og ungdom. Med dette 

understreker landsstyret at dette skal være en varig satsning. Vi ser frem til flotte resultater av denne 

viktige satsningen allerede gjennom 2017. 

 

Som leder var det ærefult sammen med varaordfører i Bodø å få ønske velkommen og åpne 

landsstevnet i Bodø i juli med Kystlaget Salta som arrangør. For øvrig det 35. landsstevne i Forbundet 

KYSTENs historie, og likt som i Bodø i 2006 en svært minnerik opplevelse for livet. Stor takk til 

Kystlaget Salta og samarbeidspartnere! 

 

En milepæl i vårt arbeid for å trygge fremtiden for båtbyggerhåndverket var Tromsøkonferansen i 

oktober, og alt arbeidet vårt som ledet opp til denne. At en stor utdanningsinstitusjon som UiT – 

Norges arktiske universitet er med på laget betyr enormt, og vi ser med spenning frem til fortsettelsen. 

 

I 2016 avholdt vi landsstyremøter i henholdsvis Kaupanger med besøk hos Indre Sogn Kystlag, i 

Kristiansund med besøk hos neste landsstevnearrangør Mellemværftet fartøyvernforening, og i Halden 

med besøk hos relativt nyetablerte og driftige Fredrikshald kystlag.  Landsstyremøte i februar ble som 

vanlig avholdt hos sekretariatet i Oslo. 

 
Med godt over 10.000 medlemmer og stadig økende antall kystlag (senest nyopprettet på Ibestad, i 

Vardø og i Harstad), utgjør Forbundet KYSTEN en forskjell. Vi har gode grunner til å være stolte når 

vi nå har lagt 2016 bak oss, men det nytter ikke å hvile på årene. Derfor legger landsstyret frem for 

landsmøte et enda mer spisset og offensivt Handlingsprogram for 2017-21. Ser frem til en god debatt. 

 
Forbundet KYSTEN skal bidra til kompetanseoppbygging 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 
Båter, fartøyer, bygninger, havner - gjenstandene  

Kystfriluftsliv og kulturminner - aktiviteter å være med på  

Arrangementer, faglige og sosiale møteplasser - faglige og sosiale arenaer  

 

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

landsstyret, for alt vi har fått til sammen i 2016. Velkommen til innsats i 2017! 

 

Asgeir K. Svendsen  

Styreleder 
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1. Tillitsvalgte 
 

1.1 Landsstyret i 2016 

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 til tidsskriftet KYSTEN 

Medlem oppnevnt av Landsstyret:  

Asgeir K. Svendsen 

 

Medlemmer oppnevnt av redaktøren: 

Stig Tore Lunde 

Guro Waksvik 

Arne-Terje Sæther 

Cecilie Holm 

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 

Informasjonsrådgiver:  Tuva Løkse   100 % stilling 

 

Heidi Thöni Sletten var engasjert som prosjektleder i 100 % stilling for vår satsning på 

kulturminner og friluftsliv fram til 1. mai 2016. Lise Katrine Jepsen Trangsrud var ansatt i full 

stilling som rådgiver for friluftsliv og ungdom i perioden fra 15.august til 31. Desember 2016. 

Mathilde Gabrielsen Vikane er ansatt fra 1. januar 2017 i stillingen som rådgiver for friluftsliv 

og ungdom. 

 

 

Fra venstre: Bente Foldvik, Per Hillesund, Mona Vasskog Johansen,  

Tore Friis-Olsen, Tuva Løkse og Heidi Thöni Sletten 

 

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 31.12.2016 hadde Forbundet KYSTEN 10.270 medlemmer. Det er en økning på 92 

medlemmer i forhold til året før. Forbundet har 126 tilsluttede kystlag, som er ett mer i 

forhold til året før. 

Navn 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Jeløya kystlag 66 68 54 59 53 58 

Fredrikshald kystlag  45 45 19 0 0 0 

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

Sum Østfold fylke 111 113 73 75 73 88 

Kystlaget Viken 262 245 229 210 190 205 

Sum Oslo fylke 262 245 229 210 190 205 

Kystlaget Vestsiden 22 26 26 29 28 31 

Nesodden kystlag 137 131 93 92 90 116 

Soon Water kystlag 20 23 21 17 23 26 

Sum Akershus fylke 179 180 140 138 141 173 

Nærsnes kystlag  174 164 160 148 133 112 

Sum Buskerud fylke 174 164 160 148 133 112 

Loggen kystlag 321 347 331 277 232 212 

Gokstad kystlag 428 416 379 399 401 384 

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

Kystlaget Fredriksvern 235 248 245 248 224 212 

Hortentangen kystlag   46 45 54 52 47 42 

Sum Vestfold fylke 1030 1056 1009 976 935 889 

Langesundsfjorden kystlag  181 179 180 186 186 167 

Brevikkysten  6 6 6 5 7 7 

Telemark kystlag 11 10 11 13 13 15 

Kragerø kystlag  277 270 262 277 277 258 

Sum Telemark fylke 475 465 459 481 483 447 

Agder fylkeskystlag  12 12 13 12 14 

Oksefjorden kystlag 30 33 32 38 12 9 

Kystlaget Terje Vigen 290 285 288 304 307 307 

Blindleia kystlag 95 81 85 75 71 63 

Kystlaget Øster Riisøer 121 113 100 61 50 40 

Bragdøya kystlag 662 638 632 653 653 628 

Søgne kystlag 205 198 162 151 141 112 

Mandal kystlag 62 61 74 79 87 99 

Sæløer og Lista kystlag 39 41 41 46 50 50 

Hitterøy kystlag 85 78 74 74 78 77 

Flekkefjord kystlag 19 21 25 29 7 9 

Lindesnes kystlag 143 151 129 120 102 80 

Sum Aust- og Vest-Agder fylker 1751 1712 1654 1643 1570 1488 

Egersund kystforening 84 58 60 61 64 75 

Jæren kystlag 124 128 141 170 170 165 

Kystlaget Sandnes 29 32 34 20 27 32 

Rygja kystlag 151 151 152 158 152 157 

Kystlaget Kormt 72 66 75 76 65 68 

Leirong kystlag 104 112 114 101 96 97 

Rennesøy kystlag  23 22 23 22 26 25 
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Navn 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

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

Haadyret kystlag 27 31 28 25 28 30 

Kystlaget Utsira  67 63 53 49 47 0 

Sum Rogaland fylke 681 663 680 716 716 691 

Kystlaget Romsa  115 78 87 103 104 103 

Bergen kystlag 180 180 189 191 198 233 

Askøy kystlag 92 95 88 92 84 79 

Fjell kystlag 32 31 33 37 37 30 

Sund kystlag 15 15 15 17 17 19 

Hope trebåtlag 23 18 18 20 20 22 

Austevoll kystlag 44 47 49 51 53 54 

Sagvågen kystlag 81 69 65 72 72 79 

Tysnes kystlag 68 81 67 79 82 74 

Bømlo kystlag  45 51 57 58 57 55 

Kvinnherrad kystlag 51 51 46 50 50 44 

Sveio kystlag 92 87 87 93 92 108 

Keipane kystlag 32 35 32 35 35 23 

Holsnøy kystlag  19 22 24 24 23 20 

Hardangerfjorden kystlag 5 6 7 8 9 9 

Opsangervågen kystlag  36 39 42 45 32 0 

Sandviken kystlag  76 75 60 0 0 0 

Vinnesholmen kystlag  56 22 8 0 0 0 

Sum Hordaland fylke 1062 1002 974 975 965 952 

Hornelen kystlag 71 75 77 94 82 88 

Indre Sogn kystlag  84 81 80 71 73 71 

Kalvåg kystlag  156 154 145 125 111 117 

Kinn kystlag  11 12 12 12 13 15 

Kystkulturlaget i Vågsøy  44 41 42 42 42 43 

Ytre Sogn kystlag  14 14 17 24 30 30 

Nordfjordbåtlaget  52 49 18 0 0 0 

Sum Sogn og Fjordane fylke 432 426 391 368 351 364 

Sunnmøre kystlag 56 60 50 49 49 53 

Flåværsleia museumsbåtlag 10 11 11 10 10 10 

Herøy kystlag 50 56 58 63 60 69 

Bjørkedal kystlag 118 116 108 107 109 85 

Romsdal kystlag 96 94 90 87 86 85 

Mellemverftet fartøyvernforening 83 85 79 83 86 79 

Stene notlag 13 11 9 9 9 10 

Geitbåtens venner 52 44 43 42 43 47 

Straumsnes utrorslag 18 19 19 21 22 21 

Otnesbrygga veteranbåtklubb 63 62 61 63 68 70 

Vestnes kystlag  0 0 0 5 5 6 

Imarsundet kystlag 0 0 0 7 15 9 

Tingvoll kystlag  18 19 21 20 7 0 

Sum Møre og Romsdal fylke 577 577 549 566 569 544 

Trøndelag fylkeskystlag 3 1 1 1 1 1 

Kystlaget Trondhjem 399 350 334 308 315 319 

Kjeungen kystlag 83 91 81 85 90 89 

Åfjordbåten kystlag 9 8 8 10 10 11 

Hemne kystlag 7 7 7 7 7 7 

Frøya kystlag 13 15 15 22 22 26 

Innherred kystlag 62 60 63 63 66 64 

Folla kystlag 81 65 71 64 68 70 

Jøa kystlag  118 114 101 90 80 74 
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Navn 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Nattseilerne  78 81 95 91 89 94 

Sum Sør- og Nord-Trøndelag fylker 853 792 776 741 748 755 
Kystlaget Salta 258 239 233 232 228 226 

Gildeskål kystlag 27 25 22 18 19 19 

Meløy kystlag            41 37 50 49 51 61 

Steigen kystlag           45 42 43 39 33 25 

Vestvågøy kystlag 5 6 6 9 9 11 

Vågan kystlag 63 57 56 61 65 71 

Sortland kystlag 60 56 55 48 45 46 

Øksnes kystlag 84 81 85 91 78 77 

Hadsel kystlag           11 11 11 12 12 13 

Bø kystlag 48 50 57 62 48 48 

Evenes kystlag 8 8 16 25 24 22 

Lødingen kystlag 70 69 66 77 77 78 

Ranfjord kystlag 45 18 23 23 26 27 

Vefsn kystlag            6 6 7 9 10 9 

Lurøy kystlag 32 32 27 24 20 16 

Dønna kystlag 27 25 26 27 27 25 

Alstahaug kystlag 103 93 97 91 82 83 

Kystlaget Torghatten 43 48 43 44 42 37 

Vega kystlag 63 61 61 55 49 46 

Narvik kystlag  59 56 60 62 62 63 

Saltdal kystlag 35 38 41 36 36 43 

Polden kystlag Hamarøy  31 36 47 55 51 61 

Nesna kystlag  96 99 96 116 117 102 

Træna kystlag  43 41 41 45 43 0 

Salten kystlag  15 15 19 16 0 0 

Sum Nordland fylke 1318 1249 1288 1326 1254 1209 

Nord-Troms kystlag 18 20 21 25 32 35 

Arctandria - Tromsø kystlag 192 183 167 180 194 202 

Sørreisa kystlag  9 10 10 10 12 19 

Kystlaget Alvestad 6 6 6 8 9 9 

Astafjord kystlag 24 24 24 23 25 19 

Gratangen kystlag 42 43 39 44 48 50 

Kvæfjord kystlag 43 41 38 43 34 33 

Salangen kystlag  7 6 3 3 4 5 

Skånland kystlag  43 51 48 55 51 54 

Tranøy kystlag  28 30 30 35 30 31 

Kystlaget Lyra  14 14 13 11 11 13 

Harstad kystlag  3 7 6 9 13 16 

Gisund kystlag  17 24 30 33 28 31 

Storfjord kystlag 5 6 8 9 12 12 

Brottsjø kystlag  45 47 51 49 53 0 

Kystlaget Vågsfjord (Nytt i 2016) 7 0 0 0 0 0 

Sum Troms fylke 503 512 494 537 556 529 
Altafjord kystlag 22 22 22 26 27 23 

Kjøllefjord kystlag 32 33 37 35 40 26 

Nordvågen kystlag  26 27 27 28 25 13 

Nord-Varanger kystlag (Nytt i 2016) 17 0 0 0 0 0 

Sum Finnmark fylke 97 82 86 89 92 62 

Totalsum kystlagsmedlemmer 9506 9238 8962 8989 8776 8508 

Gratismedlemmer 143 145 153 148 154 158 

Direktemedlemmer 621 795 848 812 851 891 

Totalt antall medlemmer 10270 10178 9963 9949 9783 9557 
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Medlemmene var fordelt på 7.797 hovedmedlemmer, 2.447 familiemedlemmer. Det er 14 

æresmedlemmer og 12 ungdomsmedlemmer i lokallagene. Det er 7.045 menn og 2.814 

kvinner, dvs. 28 % kvinner i Forbundet KYSTEN.  Det er 25 bedrifter, 35 foreninger og 

stiftelser, 44 museer, 45 biblioteker og 26 skoler som er tilknyttet Forbundet KYSTEN. 

3.2 Endringer 

Det ble opprettet to kystlag i Forbundet KYSTEN, og det var Nord-Varanger kystlag i 

Finnmark og Kystlaget Vågsfjord i Troms. Kinn kystlag ble besluttet nedlagt i 2016.  

3.3 Kontingent 

Kontingenten for medlemmer i 2016 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) 
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4. Forbundet KYSTENs møter 
 

4.1 Landsdekkende kystlagseminar 

Forbundet KYSTENs landsdekkende kystlagsseminar ble arrangert i dagene 8. - 10. april 

2016 på Bragdøya utenfor Kristiansand. Det gikk av stabelen i samarbeid med Bragdøya 

kystlag, som laget en flott ramme rundt seminaret. Det var rundt 50 deltakere som fikk et 

rikholdig og spennende program. 

 

Tema for årets seminar var  

«Materiell og immateriell kulturarv».  To større 

kartleggingsprosjekter dannet noe av 

kunnskapsgrunnlaget for seminaret. Det ene 

prosjektet bestod av en undersøkelse i regi av 

Forbundet KYSTEN om status for kulturminner 

langs kysten. Det andre handlet om tradisjonsbåt 

og fartøyvern, bruk, bevaring og bygging i regi av 

Studieforbundet kultur og tradisjon og Forbundet 

KYSTEN. Det var i tillegg foredrag om 

fiolinbygging og båtbygging. 

 

Bragdøya kystlag tok oss på søndagen med buss på besøk til Bredalsholmen Dokk og 

Fartøyvernsenter litt utenfor Kristiansand. Der ble vi presentert for de 

restaureringsprosjektene som fartøyvernsenteret holder på med og selve dokken som et 

kulturminne som må tas vare på. 

 

Prisutdelinger 

Det ble delt ut en pris i regi av Forbundet KYSTEN under festmiddagen på det landsdekkende 

seminaret. 

 

Kystlagsprisen 

Kystlagsprisen for 2016 ble gitt til Kystlaget Trondhjem. 

Prisen ble delt ut under middagen på det landsdekkende 

seminaret på Bragdøya og begrunnelsen for tildelingen var:  

Kystlaget Trondhjem har utmerket seg i 2016 ved å arbeide 

aktivt for å ta vare på Fosenkaia slik at det også i fremtiden 

skal kunne ligge verneverdige fartøyer der. Nye 

utbyggingsplaner truer med å gjøre Fosenkaia utilgjengelig 

for slike fartøyer som ligger der i dag og kystlaget har tatt del 

i den offentlige debatten for å ta vare på de unike kvalitetene 

som området har for kystkulturen i byen. De løftet opp 

havnesaken og satte den på dagsorden. Landsstyret er 

imponert over hvordan kystlaget år etter år klarer å holde et 

høyt tempo med stor dugnadsinnsats og klarer å fornye seg.  

 

4.2 Landsstyret 

Landsstyret har hatt fire møter i 2016. Det var i Oslo, 12. - 14. februar, Kaupanger 27. - 29. 

mai, Kristiansund 2. – 4. september og Halden 11. – 13. november 2016. Det ble behandlet 49 

saker. 
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4.3 Valgkomiteen 

Valgkomiteen gjennomførte samtaler med styrerepresentantene under landsstyremøtet i 

Halden, 11. – 13. november 2016.  

 

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 2016 ble det avviklet på Jæren. Øvrige rådslagninger foretas pr. e-post og 

telefon, samt under seminarer og stevner. 

 

4.5 Høringer, innspill og uttalelser 

Forbundet KYSTEN er høringsinstans i en rekke med saker som omhandler de områdene som 

organisasjonen har som sitt virkefelt. Forbundet KYSTEN sendte høringssvar og uttalelser i 

disse sakene i 2016: 

 Uttalelser om Antonbua, Møre og Romsdal. 

 Uttalelser om Fiskerhuset i Langesund, Telemark. 

 Uttalelser om veteranbåthavn i forbindelse med ny sentrumsplan i Stavanger. 

 Felles innspill med Norsk Forening for Fartøyvern til alle de politiske partienes 

programmer. 

 Innspill til SVs arbeidsprogram 2017 – 21. 

 Innspill til Aps arbeidsprogram 2017 – 21. 

 Høring ny forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv. 

 Høring om driftsstøtte til frivillige organisasjoner under Energi og miljødepartementet. 

 Høring om fredninger i tilknytning til Landsverneplan for Maritim infrastruktur. 

 Høring i Transport og kommunikasjonskomiteen i forbindelse med statsbudsjett for 

2017. 

 Høring i Energi- og miljøkomiteen i forbindelse med statsbudsjett for 2017. 

 

4.6 Mottatt pris 

Forbundet KYSTEN mottok Stiftelsen UNIs Miljøvernpris for 2016. Med Miljøvernprisen 

følger en stor og viktig anerkjennelse, og kr. 400.000. Tildelingen ble offentliggjort den 7. 

desember og prisen ble mottatt av styreleder Asgeir K. Svendsen og informasjonsrådgiver 

Tuva Løkse på vegne av Forbundet KYSTEN. 

Karen Reinholdtsen, styremedlem i Stiftelsen UNI, Asgeir K. Svendsen og 

 Tuva Løkse med beviset og sjekken for mottatt miljøvernpris. Foto: Ingrid Skou 
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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 2016 ble landsstevnet for andre gang lagt til Bodø. Lokal 

arrangør var Kystlaget Salta. Rundt 6 000 besøkende, 170 båter og 1 500 medseilere tok turen 

til landsstevnet 2016. Landsstevnet i Bodø var en del av Byens 200 års jubileum, 64 boder 

med kvalitetshåndverk holdt åpent fra morgen til kveld. Motorkutteren «Faxsen» feiret hundre 

år og hadde flere markeringer av det. «Nordlandsjekta Brødrene» hadde med seg grunnsteinen 

og «Pauline» fraktet bunnstokken til det nye jektefartmuseet i Bodøsjøen som ble markert 

under landsstevnet. 

 

Kystlaget Salta og stevneleder Kurt Vidar Nilsen har all grunn til å være stolte og fornøyde 

med det 35. landsstevnet. Takk for flott innsats, Kystlaget Salta! 
 

Juryen for prisene sammen med prisvinnerne under landsstevnet i Bodø 2016. Foto: Bente Foldvik 
 

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 vurderte 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, John Kåre Olsen fra Forbundet 

KYSTEN, Lars Erik Navjord fra Kystlaget Salta og Fredrik Aandahl fra Mellemverftet 

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

 Til det mest lovende restaureringsprosjekt: MK «Nesnakroken» (Nesna kystlag) 

 Til det best vedlikeholdte/bevarte åpne fartøy: Motorseksringen «Pilen» / Tormod 

Skålsvik / Kjerringøy 

 Til det best vedlikeholdte/bevarte fartøy: MS «Sandnes» / Ryfylket dampskipsselskap 

 Til det beste tradisjonelle nybygg: Firroringen «Spiren» / eier Håvard Hansgård / Kai 

Lindes båtbyggeri, Rognan 

 Årets håndverker: Lofoten Wool / Ragnhild Lie / Vestvågøy 
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 Lengst utseilt distanse for å delta: DS «Børøysund» / Norsk Veteranskibsklubb / Oslo 

(958 nautiske mil) 

 Til best bevarte motor eller teknisk innretning: MS «Lykken» / Øksnes kystlag / Myre 

i Vesterålen 

 Juryens åpne pris: Fembøringen «Salarøy» / Arctandria kystlag /Tromsø 

 

Råseilseminaret i Masfjorden. Foto: Lise Trangsrud 

5.2 Råseilseminaret 

Årets råseilseminar ble arrangert 15. - 18. september i Masfjorden i Nordhordland. Deltakere 

kom fra alle kanter av landet, og flere hadde med seg en båt på tilhenger. For et utvalg båter 

må til for å forske på båtenes egenskaper - og hva som skiller dem. 

Forbundet KYSTENs råseilsseminar er et ambulerende fagseminar hvor fagmiljøet studerer 

tradisjonelle bruksbåter. Seminaret fungerer som "dugnadsforskning" og er det fremste 

møtestedet for alt fra lokale kystlagsentusiaster, kulturvernere og museer til de beste 

råseilerne, håndverkerne og forskerne på feltet. 

Tema for årets seminar var geitbåtene i Nordhordland og de andre firebordsbåtene fra Sogn 

og Fjordane. Hovedtematikken var knyttet til geitbåten fra Masfjorden og Osterfjorden i 

Nordhordland, men vi ville også studere og seile med de andre firebordsbåtene med 

symmetriske råseil; det vil si Sognebåten, Nordfjordbåten og Sunnfjordbåten. På programmet 

stod en rekke foredrag og diskusjoner, og en masse roing og seiling. Noen av båtene ble også 

testet ved hjelp av en stor kasteblokk og en lånt traktor.  

 

5.3 Regionale seminarer for kystlagene 

Det ble arrangert to regionale seminar i 2016:  

30. september – 2. oktober i Bodø for kystlagene i Nordland og Sør-Troms.  

Lødingen, Sortland, Gratangen, Nesna, Saltdal, Træna, Steigen, Salta, Bø, Øksnes, Lurøy og 

Kvæfjord kystlag var representert. Kystlaget Salta var medarrangør og vertskap for seminaret. 

 

22. – 23. oktober i Sandefjord for kystlagene i Ytre Oslofjord.  

Gokstad, Loggen, Langesundsfjorden, Fredrikshald og Kragerø kystlag var representert. 

Gokstad kystlag var medarrangør og vertskap. 
 

På de to seminarene sto følgende på dagsorden: Kystlagenes rolle i lokalsamfunnet, 

inkludering og frivilligheten, minikurs i debattskriving, kystfriluftsliv som rekrutteringsarena, 
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UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven, kurs og studiearbeid og 

samarbeid kystlagene imellom. 

5.4 Havneseminar i Trondheim 

Forbundet KYSTEN og Kystlaget Trondhjem samlet den 8. juni 2016 rundt 90 mennesker på 

Fosenkaia til seminar om byutvikling og levende havner. Vi fikk høre interessante innlegg fra 

blant annet Trondheim Havn, Oslo Havn, Riksantikvaren, Norsk Forening for Fartøyvern, 

Kystkultursenteret i Bergen og flere. Takk for alle bidrag til god debatt om hva havnebyen bør 

være! 

 

Veteranfartøyene ved Fosenkaia i Trondheim ønsker seg ikke en lav gangbro som vil 

vanskeliggjøre bruken av båtene. Flere steder i landet sliter våre miljøer med liknende 

utfordringer. Foto: Kystlaget Trondhjem 

https://www.facebook.com/kystlaget.trondhjem/
https://www.facebook.com/trondheimhavn/
https://www.facebook.com/pages/Oslo-Havn/174127395966937
https://www.facebook.com/pages/Riksantikvaren/301159756572468
https://www.facebook.com/Fartoyvernforeningen/
https://www.facebook.com/Kystkultursenteret/
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6. Representasjon  

6.1 Representasjon eksternt 

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

lokalt. I 2016 var forbundet representert i: 

 Representantskapet til Redningsselskapet, ved styreleder Asgeir K. Svendsen 

 Den sentrale kystledgruppen, ved generalsekretær Per Hillesund. 

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

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

 Styringsgruppe for Nordisk kystkultur, ved nestleder Tove Aurdal Hjellnes og 

seniorrådgiver Tore Friis-Olsen. 

 Internasjonalt utvalg i Norges Kulturvernforbund, ved seniorrådgiver Tore Friis-Olsen. 

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

Svendsen. 

 Arbeidsgruppe i Senter for tradisjonsbåtbygging, Norges Arktiske Universitetet i Tromsø, 

ved seniorrådgiver Tore Friis-Olsen. 

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

 UNESCOs instruktørnettverk, ved seniorrådgiver Tore Friis-Olsen. 

 Arbeidsgruppe for gradering av ro- og padleruter, ved generalsekretær Per Hillesund. 

 Arbeidsgruppe for revidering av nasjonal verneplan for fartøyer, ved generalsekretær Per 

Hillesund. 

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 11. januar 2016. Det er en årlig 

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

organisasjoner. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Landskonferanse om fartøyvern 

Norsk Forening for Fartøyvern arrangerte landskonferanse for fartøyvern på Gardemoen den 

29. februar 2016. Temaet var fartøyvernet fremover. Styreleder Asgeir K. Svendsen deltok i 

paneldebatt. Informasjonsrådgiver Tuva Løkse deltok.  

Kulturvernkonferanse i Oslo 

Lørdag 12. mars 2016 arrangerte Norges Kulturvernforbund den 4. kulturvernkonferansen i 

Oslo.  Seniorrådgiver Tore Friis-Olsen og styreleder Asgeir K. Svendsen deltok. 

Frivillighetskonferanse hos Riksantikvaren 

Det ble arrangert en frivillighetskonferanse hos Riksantikvaren tirsdag den 12. april 2016 der 

generalsekretær Per Hillesund og Kari Wigstøl fra Bragdøya kystlag hadde innlegg. 

Styreleder Asgeir K. Svendsen, informasjonsrådgiver Tuva Løkse, prosjektleder Heidi T. 

Sletten og generalsekretær Per Hillesund deltok. 
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Kulturarvkonferanse i Bodø 

Norsk Kulturarv arrangerte kulturarvkonferanse i Bodø den 1. juni 2016. Generalsekretær Per 

Hillesund hadde et innlegg på konferansen om «De frivilliges rolle for å ivareta 

kystkulturen». Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Landskonferanse om friluftsliv 

Konferansen ble arrangert i Stavanger 6. – 7. juni 2016 i regi av Miljødirektoratet og 

Friluftsrådenes Landsforbund. Generalsekretær Per Hillesund holdt et innlegg om «Kystleden 

– friluftslivsaktiviteter og opplevelser langs kysten». Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Friluftslivets dag 

Friluftslivets dag er et årlig arrangement i regi av Norsk Friluftsliv. Medlemsorganisasjonene 

av Norsk Friluftsliv stiller med aktiviteter og presenterer seg selv. I 2016 foregikk 

Friluftslivets dag på Sognsvann søndag 4. september. Forbundet KYSTEN stilte med to 

færinger og rådgiver for ungdom og friluftsliv, Lise Trangsrud deltok.  

 

 

 

 
Forbundet KYSTEN deltok med flere robåter på Sognsvann i forbindelse med 

åpningen av Friluftslivets dag 2015. Foto: Lise Trangsrud 

 

Fellesseminar i Stortinget 

Det ble arrangert et fellesseminar om friluftslivsmeldingen i Stortinget onsdag den 31. august 

2016. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

6.3 Representasjon internt 

Forbundet KYSTENs landsstyre og sekretariat forsøker å stille opp der vi er ønsket så ofte det 

lar seg gjøre. I løpet av året får vi en del invitasjoner fra kystlag som har jubileer og 

merkedager, ved sjøsettinger og avdukinger, oppstartmøter i nye kystlag, og mye annet. I år 

har vi deltatt på Bragdøya kystlags 30-års jubileum og ved dåpen av Langesundsfjorden 

kystlags nyrestaurerte «Marie».  
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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. 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 16 største 

friluftslivsorganisasjonene i landet med til sammen 940.000 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 40 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 300 organisasjoner medlemmer 

som til sammen representerer over 50.000 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. 

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 (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. I 2016 har vi også deltatt i yrkesfaglig 

utvalg, ved seniorrådgiver Tore Friis-Olsen 

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 2016 var: 

Møte med Klima- og miljøministeren 

Kulturvernorganisasjonene hadde møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen den 30. 

mars 2016. Styreleder Asgeir K. Svendsen og generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Møte med fartøyvernavdelingen hos Riksantikvaren 

Det var flere møter med fartøyvernavdelingen for å få på plass prosjektet med fornyelse av 

verneplan for fartøyer. Det ble avholdt møte den 28. april og den 7. september der også 

prosjektleder videreføring av verneplanen var med. Generalsekretær Per Hillesund deltok 

Morgenmøter hos Riksantikvaren 

Det ble avholdt to morgenmøter hos Riksantikvaren, den 3. mai og 4. oktober 2016. 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 16. juni 2016. 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 27. oktober 2016. Generalsekretær Per Hillesund deltok 

på høringen. 

Møte med kystpilegrimsleden 

Det ble avholdt et møte i kystpilegrimsleden den 30. oktober 2016 i Molde der 

fylkeskommunene, Riksantikvaren og representanter for bispedømmene var tilstede. 

Generalsekretær Per Hillesund deltok og holdt et innlegg om organisasjonen og om 

kystledprosjektet.  

UNESCO nettverksmøte 

Det ble arrangert et nettverksmøte om UNESCO hos Norsk Kulturråd den 31.10 – 1.11.206. 

Seniorrådgiver Tore Friis-Olsen og informasjonsrådgiver Tuva Løkse 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 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 inngått en ny 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 

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 2016. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Årsmøte til Norsk Friluftsliv  

Årsmøtet ble avholdt i Oslo, den 12. mai 2016. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Styrelederkonferanse til Norges Kulturvernforbund 

Ble arrangert i Oslo den 30. januar 2016. Styreleder Asgeir K. Svendsen og generalsekretær 

Per Hillesund deltok. 

Årsmøte til Studieforbundet kultur og tradisjon 

Årsmøtet i Studieforbundet ble avholdt 25. mai 2016 i Oslo. Seniorrådgiver  

Tore Friis-Olsen og generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Representantskapet til Redningsselskapet 

Representantskapsmøte og hovedmarkering av 125 års jubileet i Redningsselskapet ble 

avholdt den 7. juni 2016 på Norsk Maritimt Museum i Oslo. Styreleder Asgeir K. Svendsen 

deltok. 
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Generalsekretærmøter hos Norsk Friluftsliv  

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

generalsekretær Per Hillesund møtt etter behov. 

Årsmøte til Norsk Forening for Fartøyvern 

Ble arrangert om bord i Sandnes i Stavanger 21. – 23. oktober 2016. Styreleder Asgeir K. 

Svendsen generalsekretær Per Hillesund 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 overfor 

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

samhold mellom medlemmene, og bevisstgjøre dem med hensyn til KYSTENs rolle og ansvar 

innen kystkultur-bevegelsen. Det gjøres gjennom tiltak som: 

 

Tidsskriftet KYSTEN: 

Tidsskriftet kom ut med fem numre i år 2016, 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 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, båtbygger Arne-Terje 

Sæther i Tromsø og Cecilie Holm fra Hardanger fartøyvernsenter.  

 

Redaktør Bente Foldvik har hatt 100 prosent stilling i 2016 og er den 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. 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 Gruppen AS på Aurskog. Sarilla har også ansvaret for 

annonsesalget.  

 

Totalt hadde bladet 68 sider i fire farger alle årets fem numre, hvilket innebærer en økning på 

32 sider totalt i forhold til foregående år. De ekstra sidene er hovedsakelig brukt til å gi bedre 

plass til fotografier. Vi endret utformingen på KYSTEN fra januar. Designer Odd Hesselberg 

har laget en ny mal for tidsskriftet. 

Informasjonsvirksomhet 

 

Totalrestaurering av kysten.no 

I 2016 vedtok landsstyret å sette av midler til å få laget en ny nettside. Vår forrige nettside ble 

utarbeidet i 2011, og mye har skjedd siden da. Blant annet foregår mer og mer av folks 

nettbruk på små skjermer som mobil og nettbrett, der vår forrige nettside fungerte dårlig.  

Den nye nettsiden ble utformet i samarbeid mellom Forbundet KYSTEN og firmaet 

Innoventi, som vant anbudet om jobben. Innoventi er et kommunikasjon- og nettdesignfirma i 

Arendal. De har åtte ansatte, hvorav tre har vært involvert i vårt prosjekt.  
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Våre hovedprioriteter for den nye siden: 

 Brukervennlig på alle plattformer. 

 Gjøre det enda tydeligere hvem vi er og hva vi gjør.  

 Rydde opp i hvem vi henvender oss til med forskjellig innhold. Gjøre det klarere når 

vi snakker til kystlagene/våre egne, og når vi snakker til alle andre. 

 God kartløsning, for synliggjøring av kystlagenes plassering rundt i landet. 

   Headingen til de nye nettsidene. 

Den nye siden ble lansert i slutten av november 2016, og tilbakemeldingene på denne har i all 

hovedsak vært svært positive. 

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. Nyhetssakene brukes også for å lose våre følgere på sosiale 

medier til nettsiden vår. Organisasjonens nettsider er en viktig informasjonskanal og inngår i 

en helhetlig strategi for å nå ut til flest mulig med informasjon om vårt arbeid. 

 

Pressen  

Forbundet KYSTEN tok kontakt med pressen om stort og smått gjennom 2016, og har hatt en 

god bunke oppslag i landets aviser. Et klart høydepunkt i mediedekningen av vår virksomhet 

er landsstevnet i juli, og det var det også i år. Forbundet KYSTENs landsstevne hos kystlaget 

Salta i Bodø fikk i alt 62 avisoppslag, deriblant flere forsider og lederartikler som understreket 

viktigheten av vårt arbeid. I tillegg kom flere radiointervjuer og et flott innslag på TV2-

nyhetene med tonesatte dronebilder av innseilingen til landsstevnet. Ellers var vi godt fornøyd 

med at seminaret «Byutvikling og levende havner» som vi arrangerte i samarbeid med 

Kystlaget Trondhjem fikk god dekning i både radio, TV og på trykk. Også nyheten om 

UNESCO-akkreditering i juni fikk mye oppmerksomhet. 

 

I 2016 har vi hatt en rekke kronikker og mindre debattinnlegg på trykk i landets regional- og 

lokalaviser. De fleste av disse har tatt utgangspunkt i lokale saker som et av kystlagene står i, 

og vårt fokus har vært å støtte opp om kystlaget, sette saken inn i en større sammenheng, og 

utøve press på lokale beslutningstakere.  

 

Det ble foretatt to omfattende kartleggingsundersøkelser i 2016: 

I 2016 prioriterte vi å bruke noe tid på å skaffe oss bedre oversikt på felter hvor vi har savnet 

dette. Rapportene ligger tilgjengelig for alle på www.kysten.no/hefter-og-rapporter. 

http://www.kysten.no/hefter-og-rapporter


Forbundet KYSTEN Side 26 
 

 

«Status kulturminner langs kysten» 

Her har vi undersøkt i hvilken grad det finnes planer for ivaretakelse av kulturminner i landets 

kystfylker og kommuner med kystlinje, og i hvilken grad kulturminner knyttet til kysten er 

med i disse planene. 

  

I denne kartleggingen valgte vi å ha et ekstra fokus på fiskerienes kulturminner, da vår 

påstand er at disse i motsetning til mange andre grupper av kulturminner ikke favnes av noen 

helhetlig forvaltning slik for eksempel fyrene og krigens kulturminner gjør. Vår overordnede 

konklusjon er at ivaretakelsen av kystens kulturminner fra myndighetenes side ikke er god 

nok, men at vi beveger oss i riktig retning. Vi fikk også en fullstendig oversikt over hvilke 

kommuner som har, og hvilke som planlegger å lage, kulturminneplaner. 

Kartleggingen ble utført av sekretariatet. Rapportforfatter: Heidi Thöni Sletten 

 

 

Ny kystlagsundersøkelse 

I november sendte vi ut en nettbasert spørreundersøkelse til samtlige kystlagsledere. 

Kystlagene har frist til 20. januar 2017 med å besvare denne. Formålet med undersøkelsen er 

å skaffe oss oppdatert informasjon om kystlagene, for at landsstyret og sekretariatet skal ha et 

mest mulig riktig bilde av «kystlandskapet» vi skal representere. Noen av spørsmålene gir 

også anledning til å gi sekretariatet en tilbakemelding på servicen de yter til kystlagene. 

Forrige kystlagsundersøkelse ble gjennomført i 2008.  

 

Resultatene av den nye undersøkelsen skal presenteres på landsmøtet i Hardanger i april 2017. 
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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 2016 bestod dette nettverket 

av 22 personer hvor de fleste er utøvende båtbyggere.  
  

I 2016 bestod arbeidet av følgende satsningsområder: 

  

Seminar og møte i nettverk for tradisjonsbåtbygging 
Det ble holdt ett seminar i med nettverket i Oslo 26. mai i 2016. Tema for seminaret var 

“Synliggjøring og markedsføring”. Forbundet KYSTEN engasjerte blant annet Ingebrigt 

Steen Jensen til å holde innlegg på seminaret. I tillegg ble det avholdt ett møte i en 

arbeidsgruppe på seks personer som er knyttet til nettverket. Seniorrådgiver Tore Friis-Olsen 

fungerer som sekretær for både nettverket og arbeidsgruppen. 

  

Trebåtundersøkelsen 

Målet med undersøkelsen var å få mer kunnskap om hvem som er aktive i kystkulturmiljøer 

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. 475 respondenter svarte på undersøkelsen, og disse var alt 

fra eiere av båt, aktive kystlagsmedlemmer, folk som bygger eller restaurerer båt eller bare er 

interesserte i tradisjonsbåter og verneverdige fartøyer.  

 

Undersøkelsen viser at det finnes mange små lokale kunnskapsklynger som forvalter 

kunnskap og ferdigheter innen bygging og bruk av lokale båttyper. Dette er stort sett aktive 

voksne menn, som arbeider med båt i fellesskap, men innenfor en broket organisering. Videre 

har vi dokumentert at det er behov og interesse for kurs og opplæring om restaurering og 

vedlikehold av tradisjonsbåter og om bruk av båt. 

 

Undersøkelsen "Trebåtbygger" ble utarbeidet og gjennomført av Forbundet KYSTEN og 

Studieforbundet kultur og tradisjon. Rapportforfatter: Mette Vårdal (Studieforbundet) 
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Forbundet KYSTEN og UNESCO 

Forbundet KYSTEN har i 2016 arbeidet med fire områder knyttet til UNESCOs konvensjon 

om vern av den immaterielle kulturarven: 

 

Båtbyggere fra hele landet, et par forskere og en vevmester var samlet i Skur 28 i Oslo Havn 

for å tenke høyt sammen om synliggjøring av håndverket. Foto: Bente Foldvik 

 

Nettverk og arbeidsgruppe 
Forbundet KYSTEN ble i 2015 med i nordisk instruktørnettverk om konvensjonen. Nettverket 

holdt flere møter i 2016, blant annet sammen med Norsk Kulturråd, hvor det har vært jobbet 

med hvordan myndighetene sammen med relevante frivillige organisasjoner kan følge opp 

forpliktelsene som Norge har gjennom Stortingets ratifikasjon av konvensjonen. Foruten 

Forbundet KYSTEN (representert ved 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 
Unescos generalforsamling vedtok juni i fjor å gi Forbundet KYSTEN akkreditert status som 

rådgivende organisasjon til UNESCO. Akkreditering bety at UNESCO sentralt gir Forbundet 

KYSTEN en formell anerkjennelse av at vi besitter viktig kunnskap på områdene kystkultur, 

fartøyvern og maritimt kulturminnevern. UNESCO kan også forespørre Forbundet KYSTEN 

om innspill og råd til høringer og prosjekter samt at vi kan bli forespurt om å delta i 

prosjektgrupper og utvalg.  

  

Som akkreditert blir man også med i UNESCOs globale NGO-forum som har sine møter 

parallelt med Unescos sine internasjonale møter som sesjoner i mellomstatlig komité 

(intergovernmental comitee) hvert år og UNESCOs generalforsamling annen hvert år. På 

disse internasjonale møtene blir de akkrediterte organisasjonene invitert som observatører 

med talerett. 
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UNESCOs 11. sesjon i mellomstatlig komité ble i 2016 arrangert i Addis Ababa fra 

30. November til 2. Desember. Fra Forbundet KYSTEN deltok generalsekretær Per Hillesund 

og seniorrådgiver Tore Friis-Olsen.  

  

Nordisk klinkbåttradisjon på UNESCO-liste 
Arbeidet med nominasjonen om få nordisk klinkbåttradisjon innskrevet på UNESCOs 

representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv ble så vidt påbegynt i 2014. I 

2016 fortsatte arbeidet med nominasjonen. Målet var opprinnelig at arbeidet med 

nominasjonen skulle ferdigstilles innen mars 2017. UNESCO setter imidlertid som krav at 

hvert land som har ratifisert konvensjonen skal lage fortegnelser over immateriell kulturarv i 

sine land. Dette må være gjort før det kan nomineres til UNESCOs internasjonale lister. I 

2016 var det kun Finland og Sverige som hadde påbegynt dette arbeidet. Ved årsskiftet 

2016/2017 ser det ut som om Norge får i gang sitt arbeid med de nasjonale fortegnelsene. De 

øvrige nordiske landene forventer å påbegynne dette arbeidet i 2017. Dette er grunnen til at 

arbeidet med å ferdigstille nominasjonen om nordisk klinkbåttradisjon er utsatt til januar 

2018. 

  

I 2016 ble det gjennomført møter og seminarer knyttet til arbeidet med nominasjonen i 

Danmark, Sverige, på Færøyene og i Norge. På disse møtene har det deltatt representanter for 

båtbyggerier, organisasjoner og foreninger som arbeider med tradisjonsbåter og kystkultur og 

museer. Forbundet KYSTEN har koordinert dette arbeidet. I tillegg har Forbundet KYSTEN 

gjennom dette arbeidet hatt mye kontakt med de respektive nordiske lands 

kulturmyndigheter.  

  

Film om nordisk klinkbåttradisjon 
Forbundet KYSTEN engasjerte i 2015 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. I 2016 gjorde Engelsen flere filmopptak 

og intervjuer i Norge, Sverige og på Færøyene. 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. 

  

Senter for tradisjonsbåtbygging 
Forbundet KYSTEN og UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø tok i 2015 initiativet til et 

samarbeid om å etablere et senter for tradisjonsbåtbygging med UiT. En arbeidsgruppe ble 

etablert med representanter fra UiT, tradisjonsbåtbyggere, båtforskere og Forbundet KYSTEN 

representert ved seniorrådgiver Tore Friis-Olsen.  

  

I 2016 resulterte samarbeidet i en større nordisk konferanse ved UIT – Norges arktiske 

universitet 17. og 18. oktober. Her deltok dyktige forskere og tradisjonsbåtbyggere fra Norge, 

Danmark og Sverige. Konferansen samlet 75 deltagere og resulterte blant annet i at det er nå 

er vedtatt å jobbe videre med planene for et senter for tradisjonsbåtbygging. Forbundet 

KYSTEN blir fortsatt med i dette samarbeidet.  
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Kystfriluftsliv og kulturminner 
Turskiltprosjektet - gradering av ro- og padleruter 

I Norge har det de siste årene blitt drevet storstilt merking av turer på land, både fotturer og 

sykkelturer. Nå har turen kommet til gradering av ruter til vanns, og i 2016 har Forbundet 

KYSTEN deltatt aktivt i utviklingen av en standard for gradering av ro- og padleruter. 

Utgangspunktet for prosjektet er å gjøre kystfriluftslivet mer tilgjengelig ved å gi informasjon 

om hvor man kan dra på tur med båt, og hva man må være oppmerksom på. I 2016 

samarbeidet Forbundet KYSTEN og ressurspersoner i kystlagene om å utvikle fem pilotruter. 

Det er kystlagene selv som kjenner sitt lokalområde, sine ro-ruter og lokale forhold. Når 

graderingen nå er på plass vil arbeidet med å utvikle rutebeskrivelser videreføres med en 

større grad av lokalt ansvar. Ro-rutene lages i en tosidig PDF der turbeskrivelsen er på den 

ene siden og kartet på den andre. Dette legges ut på Forbundet KYSTENs nettsider og knyttes 

opp mot de aktuelle kystlagene og Kystled.  

 

«Lær å seile åpen tradisjonsbåt»  

Ett av Forbundet KYSTENs prosjekter i 2016 hadde som formål å utvikle et kursopplegg for å 

ro små, åpne tradisjonsbåter. Etter hvert ble det fremtredende at det var et stort behov for noe 

mer omfattende kursmateriell enn først antatt. Høsten 2016 startet derfor arbeidet med å samle 

grunnleggende kunnskap om å ro og seile åpne tradisjonsbåter i en bok. Boka er tilpasset 

nybegynnere i alle aldere, men retter seg i stor grad mot ungdom som vil lære å seile åpne 

tradisjonsbåter. Prosjektet er et samarbeid med Flyt Forlag / Anne Nygren. Tora Heide, Terje 

Planke og Lise Trangsrud er forfatterne av boken. Boken vil bli gitt ut på vårparten 2017. 

Tilhørende boken er det utviklet en studieplan under Studieforbundet kultur og tradisjon. 

Studieplanen danner utgangspunkt for å videreutvikle et kursopplegg som kan tilpasses 

kystlagenes ressurser, båter og utstyr.  

 

Velkommen om bord 

Sommeren 2016 delte Forbundet KYSTEN, 

på vegne av Miljødirektoratet, ut 

stimuleringsmidler til friluftslivsaktiviteter 

som fremmer inkludering. Målet var å 

medvirke til økt deltakelse i 

helsefremmende, trivselsskapende og 

miljøvennlig friluftsliv for personer med 

innvandrerbakgrunn. 14 kystlag søkte og 

fikk innvilget støtte til sine aktiviteter. 

Totalt ble det delt ut kr. 85.000.  

Rapportene fra kystlagene vitner om at det 

er et stort ønske om å videreføre lignende 

aktiviteter i 2017.   

 

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) 

Forbundet KYSTEN utviklet høsten 2016 en manual for HMS-arbeid i kystlagene. Manualen 

tar utgangspunkt i gjeldene lovverk i forhold til aktiviteter og/eller utleie og utlån. Forbundet 

KYSTEN har hatt kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i forbindelse 

med arbeidet, samt sentral Kystled-gruppe. Manualen ligger på Forbundet KYSTENs 

nettsider, og er utformet slik at kystlagene kan laste ned, tilpasse til eget bruk og skrive rett 

inn i dokumentet. HMS-arbeidet vil bli fulgt opp i 2017.  
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Kursvirksomheten i Forbundet KYSTEN 

Det ble arrangert 5 554 kurstimer i regi av kystlagene som i 2016, fordelt på 135 kurs. Det var 

30 kystlag som arrangerte kurs og 880 deltakere på kursene. Ser man på tallene for 

studievirksomhet i tabellen under, så er det en flott økning i forhold til året før. 

 
Lokallag-kursarrangører         

Arrangør Gjennomførte  kurs      

  Kurs Timer Deltakere  Tilskudd  

Kystlaget Viken 3 44 40  kr           4 180,00  

Loggen Kystlag 6 512 58  kr         42 290,00  

Gokstad kystlag 6 222 68  kr         18 629,00  

Kystlaget Øster Riisøer 4 659 28  kr         47 850,00  

Bragdøya Kystlag 18 234 125  kr         22 170,00  

Søgne Kystlag 6 154 67  kr         14 630,00  

Leirong Kystlag 3 256 9  kr         24 320,00  

Tysnes Kystlag 2 141 9  kr         10 860,00  

Fjell Kystlag 3 186 14  kr         17 670,00  

Sagvågen Kystlag 21 662 85  kr         39 430,00  

Kvinnherad Kystlag 4 83 23  kr           3 920,00  

Austevoll Kyst- og Sogelag 1 12 9  kr           1 140,00  

Keipane Kystlag 6 60 28  kr           5 700,00  

Opsangervågen Kystlag 1 300 3  kr         28 500,00  

Vinnesholmen Kystlag 3 64 12  kr           6 080,00  

Bergen kystlag 1 21 9  kr           1 995,00  

Forbundet KYSTEN 1 25 42  kr           2 375,00  

Sveio Kystlag 3 130 15  kr         11 700,00  

Nordfjordbåtlaget 1 25 6  kr           2 375,00  

Kystlaget Trondhjem 7 160 44  kr         15 200,00  

Båtlaget Nidaros 1 10 5  kr              950,00  

Nattseilerne 1 41 3  kr           3 895,00  

Folla Kystlag 4 103 17  kr           5 885,00  

Øksnes Kystlag 5 225 21  kr         21 316,00  

Kystlaget Salta 1 11 4  kr              500,00  

Narvik Kystlag 12 689 64  kr         65 455,00  

Alstahaug Kystlag 1 95 5  kr           9 025,00  

Forbundet KYSTEN 1 14 21  kr           1 330,00  

Sortland Kystlag 1 9 5  kr              848,00  

Arctandria -Tromsø Kystlag 1 15 5  kr           1 425,00  

Gratangen kystlag 4 222 24  kr         18 760,00  

Kvæfjord Kystlag 3 170 12  kr         16 150,00  

SUM TOTALT 135 5554 880  kr       466 553,00  

 

Det var seks flere kystlag som arrangerte kurs, det var en økning på 38 flere kurs, 150 flere 

deltakere og hele 2140 flere studietimer enn året før. 
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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. 

1.177.025 i momskompensasjon for 2015. Alle søkerne har fått kompensasjonen avkortet med 

22 % i forhold til det godkjente søknadsbeløpet. Det er 63 kystlag som har søkt om 

kompensasjon for 2015 og får utbetalt til sammen kr. 773.333. Det er 2 kystlag flere som har 

søkt enn året før. 

 

I 2016 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 2 

gaver på til sammen kr. 45.000. 

 

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. Tove Aurdal Hjellnes, nestleder, og Tore Friis-Olsen, seniorrådgiver 

representerer Forbundet KYSTEN i det nordiske samarbeidet. 
 
I februar 2016 ble det holdt to nordiske møter for den nordiske styringsgruppen i henholdsvis 

Torshavn og i Vágur på Færøyene. I samband med disse møtene ble det også arrangert et lite 

seminar i regi av den nordiske styringsgruppen på Nasjonalmuseet i Torshavn. Tore Friis-

Olsen deltok på møtene og holdt innlegg på seminaret. Tove A. Hjellnes deltok på møtet i 

Vàgur. 

 

Nordisk kystkulturfestival, som har vært arrangert årlig i regi av det nordiske samarbeidet ble 

arrangert i Vágur på Suderøy på Færøyene fra 7. – 10. juli. Forbundet KYSTEN sto for det 

norske bidraget med følgende deltagelse:  

 

Båter 
Haugefisk, museumsfartøy fra Musea i Sogn og Fjordane. Båten hadde med en utstilling om 

banklinefisket i Nordsjøen og tradisjonelle klinkbåter som deltok i regattaer sammen med 

Færøyiske båter. Haugefisk ble bemannet av frivillige fra Kalvåg kystlag og Hornelen 

kystlag. MK «”Vaarsol» fra Opsangervågen kystlag i Hordaland, som også hadde med små 

utstillinger. «Camalie af Lister» fra Sæløer og Lista kystlag i Vest-Agder, replika av en Colin 

Archer losbåt. Mannskapet fra kystlaget viste frem tauverksarbeider, laging av fendere, matter 

o.l. Samt at de presentere en film om "tilblivelsen" og bygging og bruk av listerbåten 

«Prøven». Frode Meisingseth, fra Kystlaget Viken, seilte fra Oslo til Vágur med sin nye 

havseiler. Han hadde med seg mannskap fra Leirong kystlag. 

 

Utstillinger på land 
Oselvarverkstaden, med utstilling og fremvisning av båtbygging. Fiskerbondens kjøkken, en 

utstilling i regi Arthur Johansen som hadde med seg tre håndverkere. De viste frem håndverk 

og husflid fra kysten. Utstilling om lofotfiske. Lærdalsferden med «Enigheten», en utstilling 

og formidling om ferden fra Bergen til Lærdal og om byggingen av vengbåten «Enigheten» i 

regi av Bergen kystlag. Vestnorsk byggeskikk på kysten; Leirong kystlag satte opp 

grindanaust og viste frem sin utstilling “Vestnorsk byggeskikk på kysten”. Halsnøybåten. 

Rekonstruksjon av Halsnøybåten (datert år 200/300 e.kr). Johannes G. Eide presenterte 
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båtfunnet og rekonstruksjonen av Halsnøybåten. Det ble satt opp to tradisjonelle grindabygg. 

Fiskekasser og tønner. Utstilling i regi av Nordfjordbåtlaget om virksomheten der. Små lokale 

produsenter i Sogn og Fjordane som tidligere leverte fiskekasser og tønner til Færøyene, 

Shetland og Island.  

 

Konserter og musikk 
Det ble holdt to konserter med folkemusikeren Jorun Marie Kvernberg fra Fræna i 

Romsdal. Sigmund Larsen fra Hornelen kystlag bidro som «spelemann» på festivalen.  

 
Foredrag 
Forbundet KYSTEN bidro med flere foredrag på festivalen. Disse var: Liv Bjerknes fra 

Bergen kystlag, Tore B. Johannesen fra Sæløer og Lista kystlag, Berit Osmundsen fra 

Oselvarverkstaden og Tore Friis-Olsen fra Forbundet KYSTEN. 

 

Fra landsstyret deltok Asgeir K. Svendsen, leder, og Tove Aurdal Hjellnes på festivalen. 

MK Vaarsol fra Opsangervågen kystlag under innseilingen til Vágur på Suderøy. 

Foto: Tore Friis-Olsen. 
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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 2016 var det Forbundet 

KYSTEN som hadde sekretariatet for sentral arbeidsgruppe for 

kystleder. Forbundet KYSTEN fikk midler på vegne av den sentrale 

kystledsgruppe til å bygge kystledbåter for i 2016 og det ble delt ut 

midler til anskaffelse av syv båter. 

 

Status over aktiviteter i 2016 

Kystled 
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Oslofjorden 56 29 650 30 408 2 670 

Svenner/Stavernodden/Tvistein 3 0 0 2 536 0 

Langesundsfjorden/Sildevika/Mulevarde 3 4 4 2 146 60 

Kragerø  2 0 0 236 0 

Agder 3 0 5 3 053 0 

Sør 10 10 19 5 107 300 

Nord-Rogaland og Sunnhordland 3 4 0 84 50 

Hardanger 0 4 0 0 158 

Hordaland 6 3 43 242 67 

Nærøyfjorden 0 6 0 0 53 

Sunnmøre 0  2 0 0 0 

Salten 1 2 33 1 617 200 

Øksnes 0 8 0 0 25 

Lister  3 6 50 400 50 

Solund  2 2 7 582 74 

sum 92 80 802 46 411 3 707 

 

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

med over 90 utleiehytter, førtiseks tusen overnattinger og nærmere firetusen 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: www.kystled.no  
 

 

 

 

 

http://www.kystled.no/
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11. Økonomi og regnskap for 2016 
 

Regnskap for 2016 endte med et underskudd på kr 392.314. Det var budsjettert med et 

underskudd på kr. 183.000. Regnskapet gir et rettvisende uttrykk for organisasjonens resultat i 

2016 og for stillingen pr. 31.12.16. Det har ikke inntruffet spesielle hendelser i regnskapsåret, 

eller etter regnskapsårets utgang, som er av vesentlig betydning ved bedømmelse av 

regnskapet for 2016. 

 

Årsregnskap for 2016 er blitt gjort under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at 

forutsetning om fortsatt drift er tilstede. 

 

Revisor har gjennomgått regnskapet for 2016 og kommer med sine vurderinger i 

revisjonsberetningen som følger vedlagt. 

 

Etter at underskuddet er trukket fra egenkapitalen utgjør denne kr. 3.043.273.  

 

 

 

 

Oslo, 18.02.2017 

Landsstyret i Forbundet KYSTEN 
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