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Medlemslister 
En påminnelse om at www.minsidekysten.no er 
tilgjengelig for kystlagene. Der kan dere melde inn 
nye medlemmer, ta ut medlemsliste, saldoliste og 
etiketter. Dere kan også rette opp adresser og 
sende ut e-post til medlemmene.  
Lederen av kystlaget må kontakte Mona for å få 
brukernavn og passord da dere må ha dette for å 
komme i gang.  

2. Kontingenttilbakeføring 
Vil bli sendt ut i løpet av uke 41 for perioden mars 
- oktober. Vi minner om at det bare vil bli gitt 
kontingenttilbakeføring til de kystlagene som vi 
har mottatt årsmelding for 2015/16 fra.  
 

Landsstevnet 2020 
Kystlagene Kormt, Leirong, Utsira og Romsa 
kystlag inviterer til landsstevne i Haugesund til 
sommeren, og året etter er det Trondheim og 
Trondhjem kystlag sin tur. Men hvem vil arrangere 
landsstevnet i 2020?  
Forbundet KYSTENs landsstevne arrangeres en 
langhelg i juli hvert år av et kystlag, som regel i 
samarbeid med noen nabokystlag og andre lokale 
lag og foreninger, og med støtte og oppfølging fra 
forbundet sentralt. Stevnene har en del faste 
programposter, men varierer ellers i størrelse, 
tema og utforming. Det er en verdi i seg selv at 
stevnene er ulike, og at deltakerne får forskjellige 
opplevelser fra år til år. Det er også ønskelig at 
landsstevnene forflytter seg rundt i hele landet så 
det varierer hvem som har lengst reisevei, og for 
at hele landets kystkultur skal få denne 
muligheten for eksponering. Søknadsfristen er 
satt til 1. februar 2018. Interesserte kystlag bes 
kontakte sekretariatet. 

Bli med å adoptere en strand! 
Hold Norge Rent inviterer kystlagene med på 
storstilt ryddeprosjekt. Vil deres kystlag ta et 
spesielt ansvar for en flik av fjæra? Kanskje i  
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samarbeid med en annen lokal forening? 

«Adopter en strand» er et nytt prosjekt som skal 
danne grunnlaget for regelmessig og kontinuerlig 
rydding av et omfattende antall norske strender, 
øyer og områder langs vassdrag og innsjøer. Målet 
er å forebygge forsøpling av miljøet og engasjere 
frivillige til opprydning av herreløst avfall i norsk 
natur. Gjennom Hold Norge Rent kan hvert kystlag 
som ønsker å være med søke om opptil 10 000 kr. 
i oppstartstøtte. Midlene kan f. eks brukes til et 
stort åpningsarrangement for å få 
oppmerksomhet rundt adopsjonen, og/eller til å 
sette opp et skilt om at denne stranden holdes 
ren av kystlaget. 

Vil dere være med? Ta kontakt med Tuva Løkse i 
sekretariatet på tuva@kysten.no eller 22424282 
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Side 2 
Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo, Telefon: 22 42 42 82, Internett www.kysten.no  
E-postadresser: Kontoret: forbundet@kysten.no, Per Hillesund: per@kysten.no, Tore Friis-Olsen: tore@kysten.no, 
Mona Vasskog Johansen: mona@kysten.no, Tuva Løkse: tuva@kysten.no, Bente Foldvik: tidsskriftet@kysten.no., 
Mathilde Vikene: mathilde@kysten.no 

Søknadsfrister  
Norsk kulturminnefond gir støtte til istandsetting 
av kulturminner i privat eie. Mange kystlag har 
fått god drahjelp i sine prosjekter gjennom dette. 
Fondet har også egne tilskuddsmidler øremerket 
straks- og sikringstiltak» og «fag- og 
håndverksseminarer».  Husk søknadsfrist 1. 
november. Se www.kulturminnefondet.no. 

Frist for søknader på Riksantikvarens tilskudd til 
fartøyvernprosjekter er også satt til 1. november. 

Rapporter fra «Lær i leia» og 

«Velkommen om bord»-prosjekter 
Tusen takk for de fine rapportene og bildene vi 

har fått fra deres aktiviteter! Det er veldig moro å 

se alt det gode dere har funnet på og lese hva 

dere tenker om det. 

Alle som har mottatt stimuleringsmidler må levere 

en enkel rapport, så har du ikke gjort det enda: 

1. Sett deg ned 

2. Skriv noen ord om arrangementet (husk å 

få med ca. antall deltagere og deres 

nasjonalitet og aldergruppe) 

3. Send teksten + noen bilder til 

mathilde@kysten.no 

4. Da var det overstått! 

 

Siste frist for innlevering er 20. november, men få 

det unna denne uka så er det ute av verden! 

Meld inn kurs 
Vi oppfordrer kystlagene om å arrangere kurs for 
medlemmer og andre interesserte. Meld inn kurs 
og få kursstøtte. Ta kontakt med oss i 
Sekretariatet eller vårt studieforbund – 
www.kulturogtradisjon.no. 

Registrer immateriell kulturarv 
Immateriell kulturarv kan være tradisjoner, 
skikker, musikk, dans og muntlige fortellinger, 
samt håndverkskunnskap og kunnskap om 
naturen og universet. Kystlagene i Forbundet 

KYSTEN besitter mye kunnskap og ferdigheter som 
er immateriell kulturarv, både hos enkeltpersoner 
i lagene og i felleskap. Det kan være kunnskap om 
båtbruk, båtbygging, tradisjonelt sjømannskap, 
håndverkskunnskap og andre tradisjoner knyttet 
til kystkultur. 
 
Nettstedet Immateriellkulturarv.no er den 
nasjonale fortegnelsen over immateriell kulturarv 
i Norge som Norsk kulturråd har ansvaret for. 
Nettsiden inneholder en del av de tradisjoner, 
praksiser og den kunnskap som finnes, men 
kulturrådet trenger flere bidrag for å få mer 
kunnskap om immateriell kulturarv i Norge.  
 
På denne siden finner dere et bidrag om 
tradisjonell klinkbåtbygging som Forbundet 
KYSTEN har registrert sammen med en rekke 
båtbyggere. Bjørkedal kystlag har registrert den 
eldgamle tradisjonen med båtdraging på 
Bjørkedalen. 
 
Alle land forplikter seg til å opprette en nasjonal 
fortegnelse når de ratifiserer UNESCOs 
konvensjon om vern av den immaterielle 
kulturarven fra 2003. I 2016 ble Forbundet 
KYSTEN akkreditert som rådgivende organisasjon 
på området kystkultur og maritimt 
kulturminnevern av UNESCOs generalforsamling i 
Paris. 

Velkommen til landsdekkende 
seminar 6. - 8 april 2018! 
Det er snart tid for Forbundet KYSTENs 
landsdekkende seminar, og denne gangen vil det 
foregå i Trondheim. Møtet er lagt til helgen 6. – 8. 
april 2018, og vi håper på stor deltakelse. 
Nærmere informasjon om tema og påmelding vil 
komme senere, men sett av datoen nå! 

 
Vennlig hilsen 
Forbundet KYSTEN 

 
Per Hillesund 
Generalsekretær 
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