Landsmøteseminaret 2017
Kampen for kulturminnene
Det er stort frivillig engasjement for kulturminnene på kysten. Samlet forvalter kystlagene
en bygningsmasse på mange tusen kvadratmeter. Dette er kulturminner som fyrstasjoner,
sjøhus, naust, brygger, gamle handelssteder, verft, slipper og kaier.
På seminaret ønsker vi å synliggjøre ulike sider ved det dette enorme arbeidet. Hva vil det
si å ta vare på en såpass stor andel av landets kulturminner? Hvordan jobber kystlagene?
Hvilket forhold har kystlagene til andre instanser og miljøer og hvordan kan vi samarbeide
fremover for å løse utfordringene vi står overfor?
Lørdag 22. april
12.15 Innledning og formålet med seminaret, ved Tore Friis-Olsen, seniorrådgiver i
Forbundet KYSTEN.
12.30 Riksantikvarens tanker om helhetlige kulturmiljøfredninger på kysten, ved Jørn
Holme, Riksantikvar
13.00 Vi belyser fremtiden med glimt fra fortiden, ved Knut Baar, direktør Kystverkets
etatsmuseum, Lindesnes fyr.
13.30 Kystlagsundersøkelsen – hvordan ser «landskapet» ut i 2017?, ved Tuva Løkse,
informasjonsrådgiver i Forbundet KYSTEN.
14.00 Kaffe og frukt
14.15 Naust og båt - glemte kulturmiljøer på kysten?, ved Arne Høyland, kulturformidler
m.m. fra Eikangervåg, Nordhordland.
14.45 Et kystlags kamp for tilgang til havet!, ved Egil Eide, Kystlaget Trondhjem
15.15 Et lite fiskerhus til besvær, Dag Holmer, Langesundsfjorden kystlag.
16.00 – 18.00 Hvordan kan kystkulturinstitusjonene og det frivillige spille hverandre gode?
Vi setter fokus på samarbeid. Hardanger fartøyvernsenter og Forbundet KYSTEN.
Omvisning og program på fartøyvernsenteret. Under vårt besøk her skal vi også besøke
verkstedene der vi blir møtt av nøkkelpersoner i driften som vil gi oss en innføring i hvordan
fartøyvernsenteret jobber med håndverkene: Småbåt, ved Peter Helland-Hansen, reip ved
Ingunn Undrum og verftet/storbåt ved Geir Madsen.
20.00 Festmiddag med underholdning og utdeling av Kystlagsprisen og Kystenprisen
Søndag 23. april 2017
09.00 – 10.00 Frokost
10.00 Utsjekking av rommene
10.15 Status kulturminner på kysten i Nord-Norge, ved Per-Einar Eilertsen,
bygningsvernleder, Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum.
10.45 Kystlagenes rolle i den lokale vernepolitikken, ved Eli Ulriksen fra Loggen kystlag
11.15 Diskusjon og oppsummering.
12.00 Lunsj
Seminarleder: Tore Friis-Olsen

