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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 
 

Vi skal nå enda lenger med et offensivt Handlingsprogram for 2019-2023, som ble vedtatt på 

vårt landsmøte avholdt i Stavanger april 2019 med prioritet på følgende: 

 

Båter, fartøyer, bygninger havner 

Håndverk - båtbygging og relaterte fagområder 

Fiskerihistorie 

Kystfriluftsliv og kulturminner 

Arrangementer, faglige og dagligdagse møteplasser 

Bærekraftig utvikling 

 

Gjenbruk er godt miljøvern. Det å i enda større utstrekning fylle eksisterende bygninger med 

ny bruk er et ledd i en bærekraftig utvikling der kulturvern og det øvrige miljøvernet går hånd 

i hånd. Vi mener også at håndverksferdigheter og materialkunnskap er en del av 

"verktøykassen" vi vil trenge for det grønne skiftet som nå er i gang. I tillegg er vår form for 

friluftsliv, og kortreiste opplevelser en del av løsningen. 

 

Et vellykket 40 års jubileumsår ligger bak oss og Forbundet KYSTEN har blitt en voksen 

organisasjon med hele 121 kystlag og 10 000 medlemmer samlet under samme fane 

«Forbundet KYSTEN tar vare på kystens kulturarv». Et av feltene vi med rette har fokusert på 

i den senere tid er samarbeidet og synliggjøringen av sjøsamisk og kvensk kystkultur, og 

ekstra hyggelig var det at vi i løpet av jubileumsåret fikk enda et nytt kystlag som først og 

fremst skal fokusere på det sjøsamiske. Velkommen i våre rekker kystlaget i Porsanger! 

 

Vi har mye å takke alle de som var med på etableringen av Forbundet KYSTEN for, og alle 

de kystlag, tillitsvalgte og enkeltmedlemmer som har bidratt hvert på sitt vis på en utsøkt måte 

opp gjennom årene. Det samme gjelder alle våre ansatte som har effektuert våre 

handlingsprogrammer med alle sine satsningsområder. Ikke minst gjelder dette vår redaktør 

Bente Foldvik som de siste 20 årene har stått bak hele 100 utgaver av tidsskriftet KYSTEN 

har vært og løpende utvikler seg til i særklasse å være det tidsskriftet som dekker hele feltet 

innenfor kystkulturvern og kystfriluftsliv i landet. Stor takk også til vår seniorrådgiver Tore 

Friis-Olsen, og for begges uvurderlige innsats og engasjement for vår organisasjon gjennom 

hele 20 år! 

 

Det er viktig å tenke på hvorfor vi er med i en organisasjon og holder på med det vi gjør. Det 

har i de siste årene vært stort fokus på hva vi kan gjøre på vegne av samfunnet for å ta vare på 

kystkultur. Mange er med fordi de synes det er gøy og de får en masse igjen personlig 

gjennom mestring og møte med andre mennesker. I jubileumsåret var det derfor sunt å stoppe 

opp litt og minne oss selv og hverandre på hva som motiverer oss.  Gleden ved å gjøre noe 

meningsfullt, gleden ved å få til noe sammen, gleden ved å lære noe nytt og gleden ved å 

skifte ut hverdagsantrekket med kjeledressen og gjøre noe praktisk.  

 

Vi har kommet et stort steg videre i arbeidet med en fellesnordisk nominasjon av 

klinkbåttradisjoner til UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle 

kulturarv. I skrivende stund er det nå offisielt at alle statspartene i Norden, Færøyene og 

Åland slutter seg til nominasjonen.  Det er viktig for søknaden at et samlet Norden står 

sammen om å løfte fram dette viktige immaterielle kulturuttrykket. Dette vil også være den 

første fellesnordiske nominasjon til UNESCOs lister og fortegnelser over den immaterielle 

kulturarven. I løpet av februar 2020 vil den endelige nominasjonssøknaden bli ferdigstilt. 
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Kulturdepartementet vil deretter oversende alt til Norges permanente delegasjon til UNESCO 

i Paris. I løpet av mars vil representantene fra de nordiske statspartene, dvs. 

kulturdepartementene i Norden tre sammen for å signere nominasjonen og fristen for å 

nominere til UNESCO 31. mars.  

  

Stor takk til Kystlaget Trondhjem for en suksessfull gjennomføring av det 38. landsstevnet i 

Forbundet KYSTENs historie. Dagene ved og rundt Fosenkaia har brent seg inn i minnt og 

kystlaget leverte til fulle! 

 

I 2019 har vi avholdt landsstyremøter på Alver i Nordhordland med besøk hos Keipane 

kystlag sammen med representanter fra Holsnøy kystlag, på Brasøy på Helgelandskysten med 

besøk hos Alstahaug kystlag sammen med representanter for Nesna kystlag og besøk hos 

Vega kystlag, samt i Asker med besøk hos Soon Water kystlag, Jeløy kystlag og Nærsnes 

kystlag. Landsstyremøte i februar ble avholdt hos sekretariatet i Oslo. 

 

Stor takk til alle kystlagsmedlemmer, tillitsvalgte i kystlagene, fagrådet i KYSTEN, alle 

ansatte og alle i landsstyret, for alt vi har fått til sammen i 2019. Velkommen til innsats i 

2020! 

 

Asgeir K. Svendsen – Leder 
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1. Tillitsvalgte 
 

1.1 Landsstyret fra 6. april 2019 

Leder:    Asgeir K. Svendsen 

Nestleder:   Tove Aurdal Hjellnes 

Styremedlem:  Bjørn Navjord 

Styremedlem:   Ingunn Vardøy  

Styremedlem:   John Kåre Olsen 

Styremedlem:   Robijne Verstegen 

Styremedlem:   Marit Mørtsell 

1. vara:  Egil Eide 

2. vara:  Tove Helen Grimsby 

3. vara:  Kjell Berge 

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

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

1.2 Valgkomitéen  

1. Per Kristian Vindi  

2. Kurt Vidar Nilsen 

3. Aina Martre  

Vara: Tore Jacobsen  

1.3 Fagrådet til tidsskriftet KYSTEN 

Asgeir K. Svendsen 

 

Medlemmer oppnevnt av redaktøren: 

Stig Tore Lunde 

Arne-Terje Sæther 

Øyvin Konglevoll 

1.4 Revisjon 

Revisjon 1 Nor AS – Trond Syversen  
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2. Ansatte 
 

Generalsekretær:    Per Hillesund     100 % stilling 

Organisasjonssekretær:   Mona Vasskog Johansen    90 % stilling 

Seniorrådgiver:     Tore Friis-Olsen   100 % stilling 

Redaktør:     Bente Foldvik    100 % stilling 

Kommunikasjonsrådgiver:   Tuva Løkse    100 % stilling 

Rådgiver for friluftsliv og ungdom: Mathilde Gabrielsen Vikene    60 % stilling 

 

Mathilde Vikene fikk etter eget ønske redusert til 60 % stilling fra 1. mai 2019. Tuva Løkse 

fikk endret tittelen fra informasjonsrådgiver til kommunikasjonsrådgiver for å få en mer 

dekkende yrkestittel. 

 

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

Tore Friis-Olsen, Tuva Løkse og Mathilde Gabrielsen Vikene 

 

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 Slekt og data. Gode og sikre 

arbeidsforhold, som godt inneklima, oppfølging av brannforskrifter osv., blir ivaretatt 

gjennom felles funksjoner for kontorfellesskapet. 

 

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

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

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

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

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

3.1 Medlemsutvikling lokallagene 

Per 31.12.2019 hadde Forbundet KYSTEN 9.895 medlemmer. Det er en tilbakegang på 379 

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

 
Navn 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Jeløya kystlag 72 63 60 66 68 54 

Fredrikshald kystlag  49 48 44 45 45 19 

Sum Østfold fylke 121 111 104 111 113 73 

Kystlaget Viken 247 265 267 262 245 229 

Sum Oslo fylke 247 265 267 262 245 229 

Kystlaget Vestsiden  0 0 21 22 26 26 

Nesodden kystlag 98 110 114 137 131 93 

Soon Water kystlag 15 19 20 20 23 21 

Sum Akershus fylke 113 129 155 179 180 140 

Nærsnes kystlag  173 190 162 174 164 160 

Kystlaget Gyldenløve skuteforening (Nytt 

2019 

16 0 0 0 0 0 

Sum Buskerud fylke 189 190 162 174 164 160 

Loggen kystlag 326 339 313 321 347 331 

Gokstad kystlag 393 400 414 428 416 379 

Kystlaget Fredriksvern 222 231 227 235 248 245 

Hortentangen kystlag   55 53 51 46 45 54 

Sum Vestfold fylke 996 1023 1010 1030 1056 1009 

Langesundsfjorden kystlag  229 208 184 181 179 180 

Brevikkysten   0 0 6 6 6 6 

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

Kragerø kystlag  234 253 263 277 270 262 

Sum Telemark fylke 463 469 463 475 465 459 

Agder fylkeskystlag 0 0 0 0 12 12 

Oksefjorden kystlag 11 21 21 30 33 32 

Kystlaget Terje Vigen 276 281 281 290 285 288 

Blindleia kystlag 98 93 83 95 81 85 

Kystlaget Øster Riisøer 108 125 129 121 113 100 

Bragdøya kystlag 637 657 664 662 638 632 

Søgne kystlag 197 201 191 205 198 162 

Mandal kystlag 65 61 61 62 61 74 

Sæløer og Lista kystlag 36 38 39 39 41 41 

Hitterøy kystlag 112 101 95 85 78 74 

Flekkefjord kystlag (nedlagt i 2019) 10 14 15 19 21 25 

Lindesnes kystlag 105 118 124 143 151 129 

Sum Aust- og Vest-Agder fylker 1655 1710 1703 1751 1712 1654 

Egersund kystforening 84 86 78 84 58 60 

Jæren kystlag 96 110 119 124 128 141 

Kystlaget Sandnes 23 24 28 29 32 34 

Rygja kystlag 139 157 157 151 151 152 

Kystlaget Kormt 61 65 66 72 66 75 

Leirong kystlag 98 94 94 104 112 114 

Rennesøy kystlag  17 17 19 23 22 23 

Haadyret kystlag 21 21 25 27 31 28 
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Navn 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Kystlaget Utsira  63 60 66 67 63 53 

Ytre Ryfylke kystlag  17 14 0 0 0 0 

Sum Rogaland fylke 619 648 654 681 663 680 

Kystlaget Romsa  86 87 99 115 78 87 

Bergen kystlag 158 186 163 180 180 189 

Askøy kystlag 79 89 84 92 95 88 

Fjell kystlag 27 26 26 32 31 33 

Sund kystlag 9 12 12 15 15 15 

Hope trebåtlag 23 25 25 23 18 18 

Austevoll kystlag 44 50 44 44 47 49 

Sagvågen kystlag 60 73 75 81 69 65 

Tysnes kystlag 70 78 76 68 81 67 

Bømlo kystlag  45 51 54 45 51 57 

Kvinnherrad kystlag 52 49 46 51 51 46 

Sveio kystlag 85 84 89 92 87 87 

Keipane kystlag 45 55 36 32 35 32 

Holsnøy kystlag  17 17 16 19 22 24 

Hardangerfjorden kystlag 6 6 6 5 6 7 

Opsangervågen kystlag  38 41 37 36 39 42 

Sandviken kystlag  111 137 68 76 75 60 

Vinnesholmen kystlag  61 64 66 56 22 8 

Sum Hordaland fylke 1016 1130 1022 1062 1002 974 

Hornelen kystlag 67 67 70 71 75 77 

Indre Sogn kystlag  64 67 72 84 81 80 

Kalvåg kystlag  142 158 158 156 154 145 

Kinn kystlag  12 13 15 11 12 12 

Kystkulturlaget i Vågsøy  35 39 43 44 41 42 

Ytre Sogn kystlag  9 10 11 14 14 17 

Nordfjordbåtlaget  45 42 38 52 49 18 

Sum Sogn og Fjordane fylke 374 396 407 432 426 391 

Sunnmøre kystlag 54 58 58 56 60 50 

Flåværsleia museumsbåtlag 8 8 9 10 11 11 

Herøy kystlag 47 46 46 50 56 58 

Bjørkedal kystlag 112 109 109 118 116 108 

Romsdal kystlag 96 94 94 96 94 90 

Mellemverftet fartøyvernforening 91 91 89 83 85 79 

Stene notlag 11 11 13 13 11 9 

Geitbåtens venner 44 53 53 52 44 43 

Straumsnes utrorslag 17 17 18 18 19 19 

Otnesbrygga veteranbåtklubb 56 60 67 63 62 61 

Tingvoll kystlag  19 22 21 18 19 21 

Sum Møre og Romsdal fylke 555 569 577 577 577 549 

Trøndelag fylkeskystlag 3 4 4 3 1 1 

Kystlaget Trondhjem 432 454 415 399 350 334 

Kjeungen kystlag 74 65 68 83 91 81 

Åfjordbåten kystlag 7 8 7 9 8 8 

Hemne kystlag 6 6 7 7 7 7 

Frøya kystlag 13 13 13 13 15 15 

Innherred kystlag 75 63 64 62 60 63 

Folla kystlag 60 75 74 81 65 71 

Jøa kystlag  112 115 105 118 114 101 

Nattseilerne  60 75 60 78 81 95 

Sum Sør- og Nord-Trøndelag fylker 842 878 817 853 792 776 
Kystlaget Salta 226 226 233 258 239 233 

Gildeskål kystlag 22 24 26 27 25 22 
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Navn 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Meløy kystlag            27 25 29 41 37 50 

Steigen kystlag           41 41 48 45 42 43 

Vestvågøy kystlag  0 5 5 5 6 6 

Vågan kystlag 43 47 54 63 57 56 

Sortland kystlag 49 54 55 60 56 55 

Øksnes kystlag 87 83 79 84 81 85 

Hadsel kystlag  0 0 11 11 11 11 

Bø kystlag 42 45 45 48 50 57 

Evenes kystlag 16 15 15 8 8 16 

Lødingen kystlag 63 65 69 70 69 66 

Ranfjord kystlag 36 42 40 45 18 23 

Vefsn kystlag  0 6 6 6 6 7 

Lurøy kystlag 19 15 24 32 32 27 

Dønna kystlag 26 27 27 27 25 26 

Alstahaug kystlag 118 116 116 103 93 97 

Kystlaget Torghatten 47 46 46 43 48 43 

Vega kystlag 73 78 80 63 61 61 

Narvik kystlag  50 52 57 59 56 60 

Saltdal kystlag 30 32 30 35 38 41 

Polden kystlag Hamarøy  18 25 29 31 36 47 

Nesna kystlag  88 79 85 96 99 96 

Træna kystlag  49 51 55 43 41 41 

Salten kystlag  11 14 15 15 15 19 

Ofoten kystlag 34 25 0 0 0 0 

Bindalen kystlag (Nytt i 2019) 21 0 0 0 0 0 

Sum Nordland fylke 1236 1238 1279 1318 1249 1288 

Nord-Troms kystlag 10 12 14 18 20 21 

Arctandria - Tromsø kystlag 191 203 205 192 183 167 

Sørreisa kystlag  5 5 8 9 10 10 

Kystlaget Alvestad 3 7 6 6 6 6 

Astafjord kystlag 27 27 23 24 24 24 

Gratangen kystlag 52 61 47 42 43 39 

Kvæfjord kystlag 44 42 43 43 41 38 

Salangen kystlag  2 4 6 7 6 3 

Skånland kystlag  41 46 41 43 51 48 

Tranøy kystlag  28 27 29 28 30 30 

Kystlaget Lyra  11 11 14 14 14 13 

Harstad kystlag  7 6 7 3 7 6 

Gisund kystlag  18 14 18 17 24 30 

Storfjord kystlag 3 4 5 5 6 8 

Brottsjø kystlag  41 45 51 45 47 51 

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

Sum Troms fylke 485 516 520 503 512 494 
Altafjord kystlag 26 31 23 22 22 22 

Kjøllefjord kystlag 36 34 31 32 33 37 

Nordvågen kystlag  27 27 23 26 27 27 

Nord-Varanger kystlag 12 16 17 17 0 0 

Sum Finnmark fylke 101 108 94 97 82 86 

Totalsum kystlagsmedlemmer 9012 9381 9234 9506 9238 8962 

Gratismedlemmer 137 133 133 143 145 153 

Direktemedlemmer 746 760 718 621 795 848 

Totalt antall medlemmer 9895 10274 10085 10270 10178 9963 
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Medlemmene var  i 2019 fordelt på 7.604 hovedmedlemmer, 2.208 familiemedlemmer. Det er 

15 æresmedlemmer og 52 ungdomsmedlemmer i lokallagene. Det er 29 % kvinner som er 

medlemmer i Forbundet KYSTEN. Det er 18 bedrifter, 34 foreninger og stiftelser, 40 museer, 

64 biblioteker og 24 skoler som er tilknyttet Forbundet KYSTEN. 

3.2 Endringer 

Det ble opprettet to nye kystlag i 2019. Det var Kystlaget Gyldenløve Skuteforening og 

Bindalen kystlag. Det ble nedlagt tre kystlag i Forbundet KYSTEN i 2019. Det var 

Flekkefjord kystlag, Kystlaget Vågsfjord og Telemark kystlag. 

3.3 Kontingent 

Kontingenten for medlemmer i 2019 var: 

 - Hovedmedlem     kr. 400 

 - Ungdomsmedlemsskap (til fylt 26 år)  kr. 200 

 - Husstandsmedlem     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 forbundet. 

Husstandsmedlemskap koster kr. 50,- og går uavkortet til kystlaget. 

 

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

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 Landsmøtet 

Forbundet KYSTENs landsmøte ble avholdt i dagene 5. - 7. april 2019 i Stavanger. Det var 90 

delegater, observatører, gjester og ansatte som deltok på landsmøtet og 40 årsmarkeringen for 

organisasjonen.  

 

Tema for landsmøteseminaret var «Glede» og 

fokuset var hva som motiverer oss til alt det 

frivillig arbeidet. Gjennom 40 år har kystlagene 

skapt begeistring og undring hos deltakerne og 

det er ofte drivkraften for å holde på med 

frivillig arbeid i fellesskap med andre. 

Foredragsholdere var tidligere styreleder Per 

Olaf Lia, Riksantikvar Hanna Geiran, Klaus 

Olesen fra Bragdøya kystlag, Eli Heirung fra 

Kulturminnefondet, Hildegun Bjørgen fra 

Norsk kulturråd, Ilker Dursum og Zinnia 

Gjengstø fra Akerselva trebåtforening og Tuva Løkse og Mathilde Vikene fra sekretariatet i 

Forbundet KYSTEN. 

 

Rygja kystlag tok vel imot oss på søndagen og viste oss rundt på Engøyholmen og Natvigs 

Minde. Der fikk vi se det kystlaget og Stiftelsen Engøyholmen kystkultursenter holder på 

med. Det var alt fra å ta vare på båter og håndverk, til sosialt arbeid for barn og unge. Vi 

takker alle kystlagsmedlemmene som stilte opp og guidet oss rundt. 

 

Prisutdelinger 

Det ble delt ut to priser i regi av Forbundet KYSTEN under 

festmiddagen på landsmøtet. 

 

Kystenprisen 

Kystenprisen for 2019 ble tildelt Fosen Folkehøyskole. De fikk 

prisen for at de gjennom fem tiår har introdusert ungdommer fra 

alle deler av landet, og utlandet, for tradisjonell kystkultur. Kjetil 

og Isak Sildnes fra Fosen Folkehøgskole mottok prisen av 

forbundets leder, Asgeir K. Svendsen. 

 

Kystlagsprisen 

Kystlagsprisen for 2018 ble gitt til Hitterøy kystlag. Prisen ble 

mottatt av Roar Ringby som tok imot prisen på vegne av Hitterøy 

kystlag til stor applaus fra landsmøtedeltakerne. Den ble utdelt av 

forbundets nestleder, Tove Aurdal Hjellnes. 

 

4.2 Landsstyret 

Landsstyret har hatt fire møter i 2019. Det var i Oslo 15. – 17. 

februar, Alver hotell i Nord-Hordaland 24. – 26. mai, Brasøy i 

Nordland 14. - 16. september og Holmen i Asker 8. – 10. 

november 2019. Det ble behandlet 52 saker. 
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4.3 Valgkomiteen 

Per Kristian Vindi fra valgkomiteen deltok under landsmøtet og la fram valgkomiteens 

innstilling til nytt landsstyre. 

 

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 2019 ble det avviklet i Oslo. 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 saker som omhandler de områdene som 

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

disse sakene i 2019: 

• Innspill til Næring- og fiskeridepartementet om retten til fritidsfiske for fartøyer som 

er tatt ut av fisket og fritatt kondemnering 

• Høringsuttalelse til: «Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi» 

• Høringsuttalelse til «Forslag til ny forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller 

færre passasjerer» 
• Innspill ny kulturminnemelding 2019 

• Støttemarkering for vikingskipene på Bygdøy torsdag 6. juni 2019 

• Støttebrev vernebygg for Holvikjekta 

• Innspillsmøte om ny museumsmelding sammen med alle kulturvernorganisasjonene 

med kulturdepartementet 

• Innspillsmøte den 7. november 2019 om utvikling av Grønlikaia i Oslo 

• Kystkulturkameratene, som består av representanter fra Norsk Forening for 

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

stortinget med flere partier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I juni arrangerte vi støtteaksjon for vikingskipene på Bygdøy. I dag jubler  

vi for at midler til nytt museumsbygg er i sikte. Foto: Bente Foldvik 
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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 2019 ble landsstevnet lagt til Trondheim i dagene 18. – 21. 

juli 2019. Lokal arrangør var Kystlaget Trondhjem. Tusenvis av besøkende, 140 store og små 

båter og mange medseilere tok turen til landsstevnet 2019.  

 

Forbundet KYSTENS 40 årsjubileum ble markert med en panelsamtale på hovedscenen, ledet 

av journalist Gunnar Okstad fra Adresseavisa. Det ble arrangert seilaser og ro-konkurranse, 

defilering av deltakende båter, utstillinger av håndverk og salg på stevneområdet, konserter og 

dans, samt stevnemiddag med utdeling av Forbundet KYSTENs priser. 

 

Landsstevnet i Trondheim hadde tittelen «Levende havn – levende by» - kystkultur, 

veteranbåter og tradisjonshåndverk. Temaet ble belyst gjennom foredrag om jektefart, 

presentasjon av håndverkere som bygde båter og naust på kaia, og ikke minst gjennom alle 

fartøyene som var fortøyd langs kanalen foran kystlagets skur. 

 

Kystlaget Trondhjem og stevneleder Helge Meyer har all grunn til å være stolte og fornøyde 

med det 38. landsstevnet. Takk for flott innsats, Trondheim! 

Prisvinnerne under landsstevnet i Trondheim 2019. 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 140 båtene i havna. Prisene ble delt ut under stevnemiddagen på lørdag. Juryen bestod av 

nestleder Tove Aurdal Hjellnes og Robijne Verstegen styremedlem fra Forbundet KYSTEN, 

Sten Cato Nordsæther, Kystlaget Trondhjem og Aleksander Krzywinski, Bergen kystlag, som 

er neste års arrangører av landsstevnet. 
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Følgene priser ble utdelt: 

• Til det mest lovende restaureringsprosjekt: Hvalbåten «Jan Bjørn» som eies av Chris 

Martin Erstad. 

• Til det best vedlikeholdte/bevarte åpne fartøy: Jekta «Pauline» ved Innherred kystlag.  

• Til det best vedlikeholdte/bevarte fartøy: Motorskøyta «Brand» som eies av Romsdal 

kystlag. 

• Til det beste tradisjonelle nybygg: Jekta «Tordenskiold» bygd under ledelse av Ola 

og Einar Borgfjord ved Båtskott trebåtbyggeri på Kystens arv. 

• Årets håndverker: Rune Thistel fra Bulandet for sin ideelle innsats innen feltet 

brennstoffsystemer til semidieseler og glødehodemotorer. 

• Lengst utseilt distanse for å delta: «Antares» som har seilt fra Oslo. 

• Til best bevarte motor eller teknisk innretning: «Sørhavn» som ivaretas av Per 

Kristian Rognes, originalt intakt utstyr om bord 

• Juryens åpne pris: Seildampskipet «Hansteen» som ble bygd som Norges første 

forskningsskip. Skipet eies av en stiftelse og drives av Sjøfartsmuseet i Trondheim 

sammen med frivillige krefter. 

Kveldsstemning under Landsstevnet i Trondheim 2019. Foto: Per Hillesund 

5.2 Råseilseminaret 

Forbundet KYSTENs råseilseminar bra arrangert i Henningsvær fra 14. til 17. mars. 

Seminaret ble denne gangen lagt samtidig med lofotfisket. Temaet var fiske med tradisjonsbåt 

og samlet 60 deltagere. Lokale arrangører var Narvik kystlag, Vågan kystlag og Lofotmuseet. 

 

5.3 Konferansen tradisjonsbåter på nordkalotten 

UiT – Norges arktiske universitet og Forbundet KYSTEN arrangerte sammen konferansen 

Tradisjonsbåter på Nordkalotten 23. og 24. oktober 2019. Konferansen satte fokus på samiske 

og kvenske båttradisjoner. Dette var tredje konferansen som UiT og Forbundet KYSTEN 

arrangerte med tilknytning til arbeidet med å opprette et studietilbud i tradisjonsbåtbygging 

ved UiT. Det er et ønske om årlige konferanser i regi av UiT og Forbundet KYSTEN. 
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5.4 Regionale seminarer for kystlagene 

Det ble arrangert to regionale seminarer i 2019. 

 

6.– 8. september 2019 i Bindalen, Nordland med Bindal kystlag som medarrangør. 

 

20. – 22. september 2019 på Gibostad, Troms med Gisund kystlag som medarrangør og 

vertskap for seminaret. 

 

På de to seminarene var følgende på dagsorden: kystfriluftsliv som rekrutteringsarena, 

UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven, miljøengasjement i 

kystlagene, kursvirksomhet i kystlagene, og frivillighet, fellesskap og verdien av dugnad. 

 

 

 

Deltakerne på regionalt seminar i Gibostad krysser Gisund på gamlemåten for å 

besøke Lenvik museum. Foto: Mathilde Vikene  
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6. Representasjon  

6.1 Representasjon eksternt 

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

lokalt. I 2019 var forbundet representert i: 

• Representantskapet til Redningsselskapet, ved styreleder Asgeir K. Svendsen 

• Den nasjonale kystledgruppen, ved generalsekretær Per Hillesund 

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

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

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

seniorrådgiver Tore Friis-Olsen 

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

• Kulturvernets kommunikasjonsnettverk, ved kommunikasjonsrådgiver Tuva Løkse 

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

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

Tromsø, ved seniorrådgiver Tore Friis-Olsen 

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

• UNESCOs instruktørnettverk, ved seniorrådgiver Tore Friis-Olsen 

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

og seniorrådgiver Tore Friis-Olsen 

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

generalsekretær Per Hillesund 

• Arbeidsgruppe for gradering av ro- og padleruter, ved rådgiver for friluftsliv og ungdom 

Mathilde G. Vikene 

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

Olsen 

6.2 Deltakelse på seminarer og konferanser 

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

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

Emnene varierer fra år til år. 

Topplederkonferanse i Oslo 

Frivillighet Norge arrangerte en topplederkonferanse i Oslo 14. februar 2019. Det er en årlig 

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

organisasjoner. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Kystledseminar 

Den 11. mars ble det arrangert et kystledseminar i Bergen med tittelen «Den grønne kysten. 

Rådgiver for friluftsliv og ungdom Mathilde G. Vikene deltok og holdt innlegg. 

Generalsekretær Per Hillesund var ordstyrer og deltok.  

Frivillighetskonferansen hos Riksantikvaren 

Det ble arrangert en frivillighetskonferanse hos Riksantikvaren fredag den 15. mars 2019 med 

tittelen «Fremtidens kulturarv». Kommunikasjonsrådgiver Tuva Løkse og generalsekretær Per 

Hillesund deltok. 

Nettverksmøte 

Nettverksmøte om kulturminner på Røst 24. – 26. juni 2019. Kommunikasjonsrådgiver Tuva 

Løkse deltok. 
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Seminaret «Din Oslofjord» 

Oslofjorden Friluftsråd arrangerte seminaret #Din Oslofjord den 27. september 2019. 

Generalsekretær Per Hillesund og kommunikasjonsrådgiver Tuva Løkse deltok. 

Konferansen «Levende tradisjon» 

Den 18. oktober 2019 ble det arrangert en konferanse med Norges Bygdekvinnelag, Norges 

Husflidslag og Forbundet KYSTEN som arrangør. Styreleder Asgeir K. Svendsen, 

generalsekretær Per Hillesund, seniorrådgiver Tore Friis-Olsen og kommunikasjonsrådgiver 

Tuva Løkse deltok. 

Frivillighetens dag 

Frivillighet Norge arrangerte dagen på Sentralen den 5. desember 2019. Generalsekretær Per 

Hillesund deltok. 

Konferanse i Tromsø 

Forbundet KYSTEN arrangerte sammen med Universitetet i Tromsø en konferanse den 23. – 

24. oktober 2019. Temaet var båtbygging på Nordkalotten. Styrerepresentant John Kåre 

Olsen, seniorrådgiver Tore Friis-Olsen og generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Nordisk konferanse 

Seniorrådgiver Tore Friis-Olsen deltok med innlegg på konferansen «Living heritage in the 

Nordic countries, International Conference on the Role of Communities and the Possibility for 

New Sustainable Societies» som ble arrangert på Hanaholmen, Espoo i Finland fra 31. 

oktober til 2. november 2019. 

Jubileumsseminar 

Fortidsminneforeningen arrangerte den 4. desember 2019 et faglig seminar i anledningen at de 

feiret 175 årsjubileum. 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 2019 foregikk 

Friluftslivets dag på Sognsvann søndag 1. september. Forbundet KYSTEN stilte med to 

færinger og rådgiver for ungdom og friluftsliv Mathilde Gabrielsen Vikene deltok. 

 

Forbundet KYSTEN deltok med flere robåter på Sognsvann i forbindelse med 

åpning av Friluftslivets dag 2019. Foto: Mathilde G. Vikene 
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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 17 største 

friluftslivsorganisasjonene i landet med til sammen 950.000 medlemmer og over 5 000 lokale 

lag og foreninger. Norsk Friluftslivs formål er å fremme det tradisjonelle, naturvennlige 

friluftslivet og allemannsretten (retten til fri ferdsel i norsk natur).  

Studieforbundet kultur og tradisjon 

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

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

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

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

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

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

tradisjon har samarbeidsavtale med Norges Museumsforbund.  

Frivillighet Norge 

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

Forbundet KYSTEN ble medlem høsten 2006. 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 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.  

Hold Norge Rent 

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

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

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

søppel. Et annet tiltak er aksjonen «Adopter en strand», som kystlagene har engasjert seg i. 

Forbundet KYSTEN ble medlem i 2017. 

Kulturalliansen 

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

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

arbeidsoppgaver for ei felles sammenslutning for kulturfrivilligheten. Kulturalliansen har 30 

ulike organisasjoner som stiftelsesorganisasjoner. 

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

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

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

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

spre kunnskap om Europa Nostras virksomhet og engasjere organisasjonen for definerte 

verneoppgaver. 

European Maritime Heritage 

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

fartøyvern og kystkultur. Forbundet KYSTEN ble medlem i 2008. 

Fagpressen 

Forbundet KYSTEN og tidsskriftet KYSTEN er medlem av Fagpressen. Fagpressen 

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

Foreningen tilbyr veiledning i pressespørsmål, kurs, undersøkelser, med mer. 



Forbundet KYSTEN Side 23 
 

 

8. Samarbeidspartnere for Forbundet KYSTEN 
 

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

organisasjoner. Her er de viktigste samarbeidspartnerne Forbundet KYSTEN har: 

 

8.1. Offentlig forvaltning Forbundet KYSTEN samarbeider med 

Klima- og miljødepartementet  

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

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

som samordner departementets informasjonsvirksomhet og samarbeider med ideelle 

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

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

om kulturminner, og internasjonalt kulturminnevernarbeid. Seksjon for friluftsliv forvalter 

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

Samferdselsdepartementet 

Samferdselsdepartementet har ansvar for mange av de områdene innen kystkultur som 

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

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

opprettholde en god dialog med departementet.  

Kulturdepartementet  

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

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

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

og omtales iblant som frivillighetsdepartementet. 

Kulturrådet 

Forbundet KYSTEN møtte Kulturrådet flere ganger i 2019 i samband med sluttføringen av 

nominasjonen om å få innskrevet nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs representative 

liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. 

Kunnskapsdepartementet  

Forbundet KYSTEN samarbeider med Kunnskapsdepartementet gjennom voksenopplæringen 

og medlemskapet i Studieforbundet kultur og tradisjon.  

Riksantikvaren  

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

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

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

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

(kyst) kulturmiljøer og -landskaper. Forbundet KYSTEN har vært med i et samarbeid 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 
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bruk av enkle båter og fokus på kystkultur og et enkelt miljøvennlig friluftsliv i kystsonen. Vi 

har tilgang på støtteordninger som MD har for friluftslivsorganisasjoner. 

Fylkeskommuner og kommuner 

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

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 2019 var: 

Møte med Klima- og miljødepartementet 

Det ble avholdt et innspillsmøte hos departementet den 24. januar 2019 i forbindelse med 

arbeidet med ny kulturminnemelding. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Møte med kystverkets etatsmuseum 

Det ble arrangert et planleggingsmøte for losvesenets 300 års jubileum hos Forbundet 

KYSTEN den 7. februar 2019. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Morgenmøter hos Riksantikvaren 

Det ble avholdt to morgenmøter hos Riksantikvaren, den 11. april og 3. desember 2019. 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 20. juni 2019. Generalsekretær Per Hillesund 

deltok på møtet. 

Møte med fartøyvernavdelingen hos Riksantikvaren 

Det var møte 22. mai 2019 med fartøyvernavdelingen hos Riksantikvaren angående å få laget 

en verneplan for småbåter. Generalsekretær Per Hillesund og seniorrådgiver Tore Friis-Olsen 

deltok. 

Samling for UNESCO-instruktører 

Seniorrådgiver Tore Friis-Olsen deltok på Samling for UNESCO- instruktører som ble 

arrangert på Norsk Institutt for bunad og folkedrakt, Valdres folkemuseum fra 19. til 21. mars 

2019. 

Møter med Norsk kulturråd 

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

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

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

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

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

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

ideformidler, pådriver og koordinator for regionale/lokale tiltak.  

Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) 

Norsk Forening for Fartøyvern og Forbundet KYSTEN samarbeiderom kulturvern, og da 

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

og det er en gjensidig informasjonsutveksling. 

4H Norge 

Det er inngått en ny samarbeidsavtale med 4H Norge 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 

Friluftslivpolitisk samling 

Norsk Friluftsliv arrangerte friluftslivpolitisk samling der spillemidlene var tema den 31. 

januar 2019. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Årsmøte i Kulturalliansen 

Det ble arrangert årsmøte for Kulturalliansen på Schous plass i Oslo den 24. april 2019. 

Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Årsmøte til Norsk Friluftsliv  

Årsmøtet ble avholdt i Oslo den 9. mai 2019. Generalsekretær Per Hillesund deltok. 

Årsmøte til Studieforbundet kultur og tradisjon 

Årsmøtet i Studieforbundet ble avholdt 28. mai 2019 i Oslo. Seniorrådgiver Tore Friis-Olsen 

og generalsekretær Per Hillesund deltok. 

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 i Kristiansand 25. - 27. oktober 2019. Styreleder Asgeir K. Svendsen deltok. 
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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. Kommunikasjonsvirksomheten 
 

Målet med kommunikasjonsarbeidet er å synliggjøre Forbundet KYSTENs virksomhet 

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

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

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

 

9.1. Tidsskriftet KYSTEN: 

Tidsskriftet kom ut med fem numre i 2019, tre numre i vårhalvåret og to i høsthalvåret.  

  

Tidsskriftet eies av Forbundet KYSTEN og er et 

landsdekkende fagtidsskrift som søker å nå et bredt 

publikum av begge kjønn og ulike aldersgrupper. 

Tidsskriftets innhold og profil redigeres i tråd med 

Forbundet KYSTENs formålsparagraf og 

prinsipprogram. Tidsskriftet skal både speile 

organisasjonens virksomhet og på fritt, redaksjonelt 

grunnlag presentere tema tilknyttet norsk kystkultur 

i fortid og samtid overfor medlemmer, offentlige 

myndigheter og allmennhet. Tidsskriftet skal 

redigeres i henhold til Fagpressens redaktørplakat og 

de andre presseetiske retningslinjene som gjelder for 

Fagpressen.  

 

Fagrådet bistår redaktøren i å utvikle tidsskriftet, 

samt sikrer en god kommunikasjon med forbundets 

styrende organer. Forbundet KYSTENs representant 

er Asgeir K. Svendsen. Øvrige rådgivere var Stig 

Tore Lunde, Hvalfangstmuseet i Sandefjord/Gokstad 

kystlag, båtbygger/skribent/fotograf Arne-Terje 

Sæther i Tromsø og Øyvin Konglevoll fra Bergen 

som er sentral i fartøyvernet.  

 

Redaktør Bente Foldvik 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 på Aurskog. Sarilla har også ansvaret for annonsesalget.  

 

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

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

på www.kysten.no og på forbundets Facebooksider. 

 

9.2 Kommunikasjon 

Forbundet KYSTENs sekretariat har ansatt Tuva Løkse som kommunikasjonsrådgiver som 

står for organisasjonens informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Hun arbeider tett på alle 

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

medlemmene våre, og for synlighet utad. 

http://www.kysten.no/
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kysten.no 

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

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

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

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

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

 

Sosiale medier 

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

Mest aktivitet har vi på Facebook, der vi har flest følgere. 7 050 mennesker fulgte oss på 

Facebook ved utgangen av året. 

 

Pressen 

Forbundet KYSTEN tok kontakt med pressen om mange prosjekter, satsinger og 

høydepunkter gjennom 2019, og har hatt en god bunke oppslag i landets aviser. Det legges 

mye arbeid i å få pressen til å dekke landsstevnet, både hos Forbundet KYSTEN sentralt og 

fra stevnekomiteens side. Forbundet KYSTENs landsstevne i Trondheim i sommer var et flott 

arrangement som fikk mye oppmerksomhet i Trondheimspressen.  

Vårt breddegaveprosjekt «Tradisjonsbåt – bygging og bruk» støttet av Sparebankstiftelsen 

DNB har også i år resultert i mange gode pressesaker, og vi opplever at «ballene vi spiller ut» 

også ruller videre og resulterer i enda nye oppslag når noen journalister har fått øynene opp 

for temaet.  

 

På forsommeren fikk vi mye presseoppmerksomhet rundt saken om den kritiske tilstanden til 

vikingskipene på Bygdøy. Her var Forbundet KYSTEN ute sammen med Europa Nostra 

Norge og påpekte at det haster med varig sikring av skipene. Vi varslet at vi ville nominere 

skipene til den europeiske «rødlista» for kulturminner, «7 most endangered». 

I jula ble en kort rekrutteringsfilm for Forbundet KYSTEN vist gjentatte ganger på alle TV2s 

kanaler på de reklamefrie helligdagene der de erstatter ordinær reklame med 

informasjonsfilmer fra ideelle foreninger. 

 

Presentasjoner og tilstedeværelse 

Gjennom året har vi vært aktivt tilstede på mange arenaer der folk samles, og presentert 

organisasjonen og arbeidet vårt i inn- og utland. 
 

Kjerringøy i Nordland er en av tre lokasjoner for filmen «Båtbyggerne».  

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen 

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

Modulbasert kursrekke i trebåtbyggerfaget 

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

en modulbasert kursrekke som har fulgt kompetansemålene i læreplanen for Vg3 

trebåtbyggerfaget. Læringsstedene har vært trebåtbyggeriet ved Museet Kystens arv, Risør 

trebåtbyggeri og Hardanger fartøyvernsenter som også har deltatt i samarbeidet og utviklingen 

av kursløpet. Kurstilbudet som har bestått av ni moduler ble alle gjennomført etter planen.  

 

I desember ble det gjort en evaluering av kurstilbudet og konklusjonen var at tilbudet har vært 

vellykket, noe som ikke minst fremkom av evalueringer fra kursdeltagerne. Forbundet 

KYSTEN og studieforbundet Kultur og tradisjon har besluttet å arbeide med et nytt tilbud   

fra høsten 2020. 

Forbundet KYSTEN og UNESCO 

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

på områdene kystkultur, maritim kulturarv og fartøyvern. I 2019 har Forbundet KYSTEN 

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

immaterielle kulturarven: 

 

Levende kulturarv, konferanse  

Forbundet KYSTEN arrangerte konferansen Levende kulturarv i samarbeid med Norges 

Husflidslag og Norges Bygdekvinnelag. Konferansen ble arrangert 18. oktober 2019 på 

Sentralen i Oslo. Konferansen, som samlet 60 deltagere ble tidlig fulltegnet og det ble 

opprettet en venteliste for folk som ønsket å delta. Arrangørorganisasjonene er alle tre 

akkreditert som rådgivende organisasjoner av og for UNESCO på området immateriell 

kulturarv. 

 

IKA nettverket 

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

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

akkrediterte NGO-ene samt noen organisasjoner til, har holdt tett kontakt i hele 2019. I mars 

arrangerte nettverket seminar og samling på Valdres folkemuseum der også Kulturrådet var 

representert. 

 

Nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCO-liste 

Forbundet KYSTEN ble på nyåret 2019 ferdig med brorparten av arbeidet med nominasjonen 

om å få innskrevet nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs representative liste over 

menneskehetens immaterielle kulturarv. Arbeidet med nominasjonen er et nordisk samarbeid 

og Forbundet KYSTEN har vært prosjektleder. Kulturrådet har tatt over sluttføringen av 

arbeidet og har vært i tett kontakt med kulturdepartementene i de nordiske landene. I løpet av 

2019 har Forbundet KYSTEN bistått Kulturrådet med korrektur og innspill. De nordiske 

kulturmyndighetene arbeider nå for at nominasjonen skal oversendes UNESCOs 

internasjonale sekretariat i Paris innen mars 2020. 

 

Breddegaven fra Sparebankstiftelsen 

I 2018 ble de første midlene fra breddegaven delt ut. elleve prosjekter ble tildelt midler. åtte 

av prosjektene var ettårige og ble ferdigstilt med rapporter og regnskap i 2019. De øvrige tre 
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prosjektene er flerårige og skal ferdigstilles i 2020 og 2021. Se årsmelding 2018 for hvilke 

prosjekter som fikk midler. 

 

Etter innstilling fra arbeidsgruppen vedtok styringsgruppen for prosjektet å utlyse resten av 

midlene i 2019. Dette ble gjort. Arbeidsgruppen mottok 39 søknader der 17 prosjekter fikk 

tilsagn om støtte med et totalbeløp på kr. 3 887 000. 

Verneplan for små åpne båter 

Riksantikvaren (RA) ga Forbundet KYSTEN i oppgave å gjennomføre et forprosjekt til en 

verneplan for små åpne båter. Forbundet KYSTEN fikk kr. 250.000 fra RA til dette 

prosjektet. Hovedmålet med forprosjektet er å gjennomføre en utredning som skal danne et 

grunnlag og gi føringer for å lage en verneplan for små åpne båter. Prosjektperioden varer fra 

oktober 2019 til mars/april 2020. Første del av prosjektet, dvs. for perioden oktober – 

desember 2019 ble utført i henhold til planen. Seniorrådgiver Tore Friis-Olsen er 

prosjektleder. 

Miljøengasjement 

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

samarbeidsorganisasjonen Hold Norge Rent har vi i 2019 deltatt på flere møter og samlinger 

med fokus på plastforsøpling i havet. 17 av kystlagene deltar på Hold Norge Rents kampanje 

«Adopter en strand», der de alene eller i samarbeid med andre lokale krefter har tatt på seg et 

spesielt ansvar for å holde en bestemt strekning av fjæra fri for søppel. Langt fler arrangerer 

strandryddedager i forbindelse med den årlige nasjonale strandryddeuka i mai, noe vi passer 

på å alltid minne om. 

 

Prosjekt: Miljøtiltak i kystlagene 

Med kr. 600 000 i prosjektstøtte 

fra Stiftelsen UNI lanserte vi i 

2018 prosjektet «Miljøtiltak i 

kystlagene». Formålet med 

prosjektet var å gjøre det 

økonomisk mulig for kystlag 

som ønsket det å gjennomføre 

noen tiltak som ville gjøre driften 

av kystlagets fartøy og bygninger 

mer miljøvennlig. Flere av de 

større prosjektene strakk seg ut i 

2019, og to gjenstår å 

ferdigstilles på våren 2020, etter 

avtale med Stiftelsen UNI. Vi er 

stolte av kystlagenes miljøengasjement, og alt de har fått til med litt økonomisk drahjelp. Det 

er lagt mange frivillige dugnadstimer i å utbedre forhold ved egen drift. Vi ser det også som 

en milepæl at vi i 2019 fikk vårt første miljøfyrtårn-sertifiserte kystlag, med Kystlaget Salta i 

Bodø. Fremover vil vi bruke erfaringene Kystlaget Salta har gjort seg til å inspirere andre 

kystlag til å gjøre det samme. 

 

Bevissthet om organisasjonens reisevaner 

Også Forbundet KYSTEN sentralt prøver å bidra i riktig retning. Gjennom 2019 har 

sekretariatet bevisst prøvd å kutte unødvendige jobbreiser med fly. Der det lar seg gjøre 

velger vi mer miljøvennlige alternativer, og vi har også tatt initiativ til at kontorfellesskapet 
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«Kulturvernets hus» der vi er lokalisert har anskaffet felles videokonferanseutstyr som kan 

eliminere behovet for noen av jobbreisene. Dette kom på plass i november 2019. 

Kommunikasjonsrådgiver Tuva Løkse koordinerer Forbundet KYSTENs miljøsatsninger. 

Deltakelse i miljødebatt 

Under Risør Trebåtfestival i august 2019 deltok Forbundet KYSTEN ved Tuva Løkse i en 

panelsamtale med representanter fra festivalen og Naturvernforbundet. Temaet var 

«miljøbevisst båtliv». 

Film 

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

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

tradisjonsbåtbygging. 2019 har vi brukt på produksjonen, og filmen er planlagt ferdigstilt i 

mars 2020. Videojournalistene Sveinung Uddu Ystad og Jon Terje Hellgren Hansen har fulgt 

tre byggeprosjekter på Bragdøya, i Gloppen og på Kjerringøy. Der har de både vært flue på 

veggen i verkstedet og intervjuet unge båtbyggere og erfarne mestere om tradisjonen, 

håndverket, kunnskapsoverføringa og om fremtiden. Bratsjist Nora Taksdal fra 

Kringkastingsorkesteret står for filmmusikken. Filmen skal hete «Båtbyggerne», og vil vises 

en rekke steder i landet gjennom 2020.  

 

 

 

 

Nora Taksdals vakre bratsjtoner spilles inn i selveste Store Studio  

    hos NRK. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen 
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Kystfriluftsliv og kulturminner 
 

Velkommen om bord! 

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

landet, gjennom å bruke kystkulturen og kystfriluftslivet som møteplass. 

 

Med midler fra Miljødirektoratet har Forbundet 

KYSTEN delt ut stimuleringsmidler til kystlag, 

for å bidra til gjennomføringen av ulike 

friluftslivsaktiviteter hvor personer med 

innvandrerbakgrunn er blant deltakerne og 

eventuelt får ekstra oppfølging. 

 

Prosjektet ble første gang gjennomført i 2016, 

med kr. 85 000 i midler fordelt på 17 

arrangementer hos 14 deltagende kystlag. 

Rapportene fra kystlagene vitnet om at det var et 

stort ønske om å videreføre lignende aktiviteter. 

Dermed videreførte Forbundet KYSTEN 

prosjektet i 2017, hvor 26 kystlag fikk tildelt til 

sammen kr. 165 000 fordelt på 33 arrangementer, 

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

kystlag med 29 arrangementer. Det har blitt 

arrangert blant annet: fisketurer med skøyte eller 

seilbåt, ro- og sjøvettopplæring, garnfiske og 

kongekrabbefiske, praktisk båtføreropplæring, vedlikehold og restaurering av båt, 

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

matkulturmøter med fisketur og tilberedning på ulike kulturers vis. Aller viktigst har det blitt 

skapt rom for mange gode menneskemøter. 

 

I 2019 er kr. 135 000 blitt brukt til å arrangere 19 prosjekter av 16 kystlag. Flere av disse har 

gått over flere dager, slik at deltakerne har kunnet knytte sterkere bånd til kystlagene og 

menneskene de har møtt. Vi håper det kan skape varig deltakelse, nye vennskap og nye 

kystkulturentusiaster! 

 

Marmelpasset i bruk 

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

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

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

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

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

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

Forbundet KYSTEN utviklet en ny utgave av passet for kystlag i hele landet. I 2019 har flere 

kystlag tatt dette i bruk, og vi har fått gode tilbakemeldinger - blant annet om at passet ikke 

bare bør brukes med barn! Begynn med de eldste - f. eks. 10. klassingene - som de yngre ser 

opp til, og gjør en "stor greie" ut av det, er tipset.  
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Ungdomsgrupper 

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

kystlag. Langesundsfjorden kystlag har i 2019 startet opp en egen ungdomsgruppe i kystlaget 

hvor det er høy aktivitet, og vi vil gjerne hjelpe flere i gang.  

 

 

Frivillighetsregisteret, momskompensasjon og gaver til frivillige organisasjoner 

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

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

kr. 1 815 389 i momskompensasjon for 2018. Alle søkerne har fått kompensasjonen avkortet 

med 18,11 % i forhold til det godkjente søknadsbeløpet. Avkortningen var på over 25 % i 

2018. Det er 67 kystlag og ett fylkesledd som har søkt om kompensasjon for 2018 og får 

utbetalt til sammen kr. 1 234 358. Det er samme antall kystlag som har søkt som året før. 

 

I 2019 var det 3 kystlag som benyttet seg av ordningen med gaver til frivillige organisasjoner, 

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

gaver på til sammen kr. 192 200. 

Kystled 

Forbundet KYSTEN deltar i Nasjonal kystledgruppe. 

Denne består av Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes 

Landsforbund, Norsk Fyrhistorisk Forening og Forbundet KYSTEN. 

Kystled står for enkelt, miljøvennlig friluftsliv i kystsonen. I 2019 

var det Forbundet KYSTEN som hadde sekretariatet for Nasjonal 

kystledgruppe. Forbundet KYSTEN fikk midler på vegne av 

Nasjonal kystledsgruppe til å bygge kystledbåter i 2019 og det ble 

delt ut midler til anskaffelse av syv båter. 

 

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

tilbud med over 90 utleiehytter, 46 000 overnattinger og nærmere 4 tusen utleiedøgn av båter. 

Det er kystledene i den sørlige delen av landet som dominerer, men målet er å få til en 

sammenhengende kystled langs hele kysten. Det er 20 kystlag som er engasjert i kystledene 

med overnattingssteder og båter. 

 

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

http://www.kystled.no/
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Kursvirksomheten i Forbundet KYSTEN 

Det ble i 2019 arrangert 5 418 kurstimer i regi av kystlagene som i 2019, fordelt på 128 kurs. 

Det var 33 kystlag som arrangerte kurs og 776 deltakere på kursene.  

 

Arrangor 

Gjennomførte kurs 

Antall 
kurs 

Antall 
timer 

Antall 
deltakere 

Tilskudd 

Loggen kystlag 8 477 49 kr 31 151 

Gokstad kystlag 5 248 55 kr 19 806 

Langesundsfjorden kystlag 1 36 5 kr 3 528 

Kystlaget Østerriisøer 3 494 17 kr 43 772 

Blindleia kystlag 1 12 6 kr 1 002 

Hitterøy kystlag 3 55 27 kr 5 400 

Bragdøya kystlag 6 62 46 kr 6 052 

Søgne kystlag 9 276 65 kr 27 048 

Leirong kystlag 7 237 37 kr 20 198 

Tysnes kystlag 1 40 14 kr 3 920 

Fjell kystlag 7 270 25 kr 16 544 

Sagvågen kystlag 13 464 41 kr 37 178 

Kvinnherad kystlag 5 155 27 kr 12 644 

Keipane kystlag 9 134 38 kr 12 268 

Vinnesholmen kystlag 2 45 21 kr 4 410 

Sveio kystlag 1 35 8 kr 3 140 

Indre Sogn kystlag 4 56 16 kr 5 488 

Nordfjordbåtlaget 1 21 8 kr 2 058 

Romsdal kystlag 1 100 4 kr 5 599 

Øksnes kystlag 7 393 27 kr 38 514 

Kystlaget Salta 6 375 27 kr 35 780 

Narvik kystlag 6 238 51 kr 20 524 

Ofoten kystlag 2 70 9 kr 6 576 

Sortland kystlag 1 32 3 kr 1 803 

Forbundet KYSTEN 1 11 24 kr 1 078 

Gratangen kystlag 2 22 17 kr 2 156 

Astafjord kystlag 3 189 28 kr 13 170 

Skånland kystlag 1 105 8 kr 10 290 

Kvæfjord kystlag 1 304 6 kr 29 792 

Altafjord kystlag 1 30 4 kr 2 940 

Kystlaget Trondhjem 3 46 24 kr 4 508 

Jøa kystlag 6 376 32 kr 36 848 

Folla kystlag 1 10 7 kr 980 

SUM TOTALT 128 5418 776 kr 466 155 

 

Det var fire flere kystlag som arrangerte kurs, ni flere deltakere, og 775 flere studietimer enn 

året før. Det var en nedgang på fire kurs. 
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Nordisk samarbeid 

Forbundet KYSTENs engasjement i nordisk samarbeid i 2019 ble gjennomført gjennom å 

fremme den nordiske klinkbåttradisjonen på UNESCOs liste over immateriell kulturarv. 

Internasjonalt samarbeid 

Forbundet KYSTEN deltok på Scottish Traditional Boatfestival i Portsoy nord i Skottland 

helgen 21.- 23. juni 2019. Nestleder Tove Aurdal Hjellnes og styremedlem Ingunn Vardøy fra 

landsstyret sto på stand, der hovedhensikten var å vise hva Forbundet KYSTENs mange 

kystlag jobber med, knytte kontakter med tilsvarende miljøer på Shetland, Orknøyene og 

fastlands Skottland, og informere om arbeidet med å søke nordiske klinkbåttradisjoner inn på 

UNESCOs liste over immateriell kulturarv. Festivalen er en del av North Sea Ring-nettverket. 
 

Forbundet KYSTENs stand i Portsoy. Foto: Tove Aurdal Hjellnes 

 

 

Deltakelse på festival i Frankrike 

Norge og Venezia (Italia) var invitert som æresgjester til Semain du Golfe du Morbihan 27. 

mai-2. juni 2019 i Vannes, Frankrike. Gratangen Kystlag deltok som Norges representant. De 

deltok med båtbyggere, klinkbygde båter, fiskehjell, håndverkere og typisk norsk mat. 

Styremedlem Marit Mørtsell representerte Forbundet Kysten under festivalen med deltagelse 

på div. arr. /tale under Norsk dag til arrangøren og deltagere på festivalen. 
 

Studietur til Nederland 

Forbundet KYSTEN arrangerte i samarbeid med Stavanger Veteranbåthavn studietur til 

Nederland 6. - 8. februar 2019. Landsstyremedlem og styreleder for Stavanger 

Veteranbåthavn Robijne Verstegen, deltakere fra havneplanlegging i regi av kystlag i Bergen 

og Trondheim, samt redaktør i tidsskriftet KYSTEN Bente Foldvik deltok. Til sammen var 

det 11 deltakere. En besøkte veteranbåthavna i Amsterdam, Museumhaven Willemsoord i 

Den Helder og veteranbåthavna i Rotterdam med omvisning på maritimt museum, og foredrag 

om og omvisning på senter for mobile kulturminner (MEC) samme sted. Se artikkel på 6 sider 

om studieturen i tidsskriftet KYSTEN nr. 2 i 2019. 
 

https://www.iamsterdam.com/en/see-and-do/things-to-do/museums-and-galleries/museums/vereniging-museumhaven-harbour-museum-society
https://museumhavenwillemsoord.nl/
https://www.maritiemmuseum.nl/exhibitions/maritime-museum-harbour
https://www.maritiemmuseum.nl/en
http://www.mobielerfgoedcentrum.nl/
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11. Økonomi og regnskap for 2019 
 

Regnskap for 2019 endte med et underskudd på kr. 53 136. Det var budsjettert med et 

overskudd på kr. 50 000. Avviket skyldes i hovedsak merkostnader avsatt til 

pensjonsforpliktelser. 

 

Regnskapet gir et rettvisende uttrykk for organisasjonens resultat i 2019 og for stillingen pr. 

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

utgang, som er av vesentlig betydning ved bedømmelse av regnskapet for 2019. 

 

Årsregnskap for 2019 er blitt gjort under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at 

forutsetning om fortsatt drift er tilstede. 

 

Revisor har gjennomgått regnskapet for 2019 og kommer med sine vurderinger i 

revisjonsberetningen som følger vedlagt. 

 

Etter at underskuddet er trukket fra egenkapitalen utgjør denne kr. 3 051 677.  

 

 

Oslo, 22.02.2020 

Landsstyret i Forbundet KYSTEN 

 

 

 

 

 

Asgeir Kaare Svendsen  Tove Aurdal Hjellnes  Ingunn Nelly Vardøy 

       styreleder           nestleder        styremedlem 

 

 

 

 

Robijne Melanie Verstegen  John Kåre Olsen  Bjørn Kristian Navjord 

    styremedlem      styremedlem        styremedlem 

 

 

 

 

 Per Hillesund      Marit Lisbeth Mørtsell 

generalsekretær               styremedlem 
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