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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
Forbundet KYSTEN har blitt en organisasjon med stor kapasitet. Vi drar store prosjekter og
prosesser, og samarbeider bredt. Vi er høyt og lavt, men alltid med klart fokus på det
gjeldende handlingsprogram hvor det heter at Forbundet KYSTEN skal bidra til
kompetanseoppbygging gjennom praktisering og formidling av kunnskap om materiell og
immateriell kulturarv knyttet til kystkultur, med prioritet på følgende:
Båter, fartøyer, bygninger og havner
Håndverk - båtbygging og relaterte fagområder
Fiskerihistorie
Kystfriluftsliv og kulturminner
Arrangementer, faglige og dagligdagse møteplasser
Forbundet KYSTEN er i dag en anerkjent organisasjon innen kulturvern og har en stor
kontaktflate mot offentlige myndigheter og andre frivillige organisasjoner. Vi blir meget godt
lagt merke til, og har seks ansatte med til sammen 60 års erfaring i organisasjonen. Vi vokser
stadig og nye kystlag kommer til. Ved årets begynnelse hadde vi flere medlemmer enn noen
gang. Kystlagene blir proffere, får til store ting og de står for store arrangementer sett i
forhold til sitt nedslagsfelt. Nye kystkultursenter åpnes også. Tallene fra
kystlagsundersøkelsen viser ellers at dugnadsinnsatsen per medlem også stiger jevnt. Det er
viktig å fokusere på gleden over alt det vi driver med, som enkeltpersoner og som felleskap!
Vi har mye å være stolte av når vi går inn i jubileumsåret 2019. Da er det 40 år siden Tryggen
Larsen med flere kom frem til at det hastet å berge en kystkultur som menigmann ikke så
verdien av. De fleste store seilskuter som var bygd i landet, var allerede forsvunnet, enten til
utlandet eller sunket på havets dyp. De tradisjonelle små ro- og seilbåtene ble brent på bålet
og var på vei til å forsvinne helt. Interessen for å ta vare på eldre fartøyer og tradisjonelle
båter førte til at det på 70-tallet ble dannet flere lokale lag og foreninger knyttet til et fartøy
eller en båttype de ønsket å ta vare på. Det var også mange som reagerte på den skjeve
framstillingen av norsk historie, der den norske odelsbonden og innlandskulturen var
dominerende. I forbindelse med nasjonalromantikken og dannelsen av en norsk nasjonal
identitet, trengte man symboler som hadde røtter langt tilbake i historien. Det førte til at
vekten på innlandskulturen ble mye sterkere enn den betydningen den har innen norsk kultur
og tradisjon. 14. september 1979 var det samlet i overkant av 60 personer til et stiftelsesmøte
for organisasjonen ”KYSTEN - forbund for bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø”.
Foreningen skulle samle de spredte kystlagene for å lage et slagkraftig forbund som skulle
arbeide for å bevare alle aspekt ved den norske kystkulturen, både materielle og immaterielle
verdier. Siden har kystlag dukket opp som paddehatter langs hele kysten vår, og samlet seg
under samme fane "Forbundet KYSTEN tar vare på kystens kulturarv".
På tampen av 2018 fikk Forbundet KYSTEN beskjed om at vi hadde kommet inn på
Kulturdepartementets "gaveforsterkningsordning" og med det fulgte det kr 620.000. Dette
bidrar til at vi kan satse enda sterkere på viktige saker vi arbeider med sånn som vårt fireårige
prosjekt som skal fremme kunnskapen om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter gjort
mulig av den store gaven fra Sparebankstiftelsen DNB. De første tildelingene av dette
prosjektet ble delt ut i 2018 og vi ser allerede svært gledelige resultater.
Vi har nå styrt UNESCO-nominasjonen i havn, eller kanskje nærmere i uthavn i det
Kulturrådet nå har videresendt nominasjonsfilen vår til Kulturdepartementet. Nå blir det opp
Forbundet KYSTEN
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til Kulturdepartementet og FN-systemet å vurdere om nordisk klinkbåttradisjon er verdig en
innskriving på listen over menneskehetens immaterielle kulturarv. Av andre forhold å nevne
fra 2018 er at vi har avholdt landsdekkende kystlagsseminar om stedsutvikling og kystlagenes
rolle i dette, vært representert internasjonalt på Island og i Skottland, og startet en ny satsning
på bygningsvern med dugnadscamper i Mandal og i Kjøllefjord. Seilingscamp har blitt
avholdt, og vi har dyttet i gang en stor og tung snøball i Tromsø som nå ruller mot en form for
universitets-utdanning innen tradisjonsbåtbyggerfaget. Alltid i fokus er selvsagt oppfølging av
våre kystlag og våre medlemmer.
Stor takk til Kystlaget Kormt i Haugesund og omkringliggende kystlag for solid
gjennomføring av det 37. landsstevnet i Forbundet KYSTENs historie. Dagene i og langs
Smedasundet vil aldri bli glemt, og spesielt sterkt var det å få lede defileringen roende i en
nyervervet Rana-spisse.
I 2018 har vi avholdt landsstyremøter i Lillesand med besøk hos Blindleia kystlag og i
Svolvær/Kabelvåg med besøk hos Vågan kystlag. Landsstyremøtene i februar og november
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 2018. Velkommen til innsats i
2019!
Asgeir K. Svendsen - styreleder
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1. Tillitsvalgte
1.1
Landsstyret i 2018
Leder:
Asgeir K. Svendsen
Nestleder:
Tove Aurdal Hjellnes
Styremedlem
Bjørn Navjord
Styremedlem:
Ingunn Vardøy
Styremedlem:
John Kåre Olsen
Styremedlem:
Robijne Verstegen
Styremedlem:
Torill M. Domaas
1. vara.
Marit Mørtsell
2. vara.
Hege Therese Syvertsen
3. vara.
Anita Johannesen
På landsstyremøtet i Svolvær 14. – 16. september ble det vedtatt at Torill M. Domaas fikk
fritak fra landsstyret på grunn av sykdom og at Marit Mørtsell rykket opp fra 1. vara til å bli
styremedlem. Toril Domaas gikk bort i desember 2018.

Bjørn Navjord, Marit Mørtsell, Ingunn Vardøy, John Kåre Olsen, Torill M. Domaas, Asgeir K.
Svendsen, Robijne Verstegen, Tove Aurdal Hjellnes og Hege Therese Syvertsen.
Anita Johannesen var ikke til stede. Foto: Tuva Løkse

1.2
Valgkomitéen
1. Svein Ove Ask
2. Erika Søfting
3. Per Kristian Vindi
Vara Thor Borø
1.3
Fagrådet til tidsskriftet KYSTEN
Asgeir K. Svendsen
Medlemmer oppnevnt av redaktøren:
Stig Tore Lunde
Arne-Terje Sæther
Rune Nylund Larsen
1.4
Revisjon
Revisjon 1 Nor AS – Trond Syversen
Forbundet KYSTEN
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2. Ansatte
Generalsekretær:
Organisasjonssekretær:
Seniorrådgiver:
Redaktør:
Informasjonsrådgiver:
Rådgiver for friluftsliv og ungdom

Per Hillesund
Mona Vasskog Johansen
Tore Friis-Olsen
Bente Foldvik
Tuva Løkse
Mathilde Gabrielsen Vikene

100 % stilling
90 % stilling
100 % stilling
100 % stilling
100 % stilling
100 % stilling

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 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 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 31.12.2018 hadde Forbundet KYSTEN 10.274 medlemmer. Det er en fremgang på 189
medlemmer i forhold til året før. Forbundet har 122 tilsluttede kystlag.
Navn
Jeløya kystlag
Fredrikshald kystlag

Sum Østfold fylke

2018
63
48

2017
60
44

2016
66
45

2015
68
45

2014
54
19

2013
59
0

111

104

111

113

73

75

Kystlaget Viken

265

267

262

245

229

210

Sum Oslo fylke

265

267

262

245

229

210

Kystlaget Vestsiden (Nedlagt i 2018)
Nesodden kystlag
Soon Water kystlag

0
110
19

21
114
20

22
137
20

26
131
23

26
93
21

29
92
17

Sum Akershus fylke

129

155

179

180

140

138

Nærsnes kystlag

190

162

174

164

160

148

Sum Buskerud fylke

190

162

174

164

160

148

Loggen kystlag
Gokstad kystlag
Kystlaget Fredriksvern
Hortentangen kystlag

339
400
231
53

313
414
227
51

321
428
235
46

347
416
248
45

331
379
245
54

277
399
248
52

Sum Vestfold fylke

1023

1010

1030

1056

1009

976

Langesundsfjorden kystlag
Brevikkysten (Nedlagt i 2018)
Telemark kystlag
Kragerø kystlag

208
0
8
253

184
6
10
263

181
6
11
277

179
6
10
270

180
6
11
262

186
5
13
277

Sum Telemark fylke

469

463

475

465

459

481

Agder fylkeskystlag
Oksefjorden kystlag
Kystlaget Terje Vigen
Blindleia kystlag
Kystlaget Øster Riisøer
Bragdøya kystlag
Søgne kystlag
Mandal kystlag
Sæløer og Lista kystlag
Hitterøy kystlag
Flekkefjord kystlag
Lindesnes kystlag

0
21
281
93
125
657
201
61
38
101
14
118

0
21
281
83
129
664
191
61
39
95
15
124

0
30
290
95
121
662
205
62
39
85
19
143

12
33
285
81
113
638
198
61
41
78
21
151

12
32
288
85
100
632
162
74
41
74
25
129

13
38
304
75
61
653
151
79
46
74
29
120

1710

1703

1751

1712

1654

1643

86
110
24
157
65
94
17
0
21
60

78
119
28
157
66
94
19
0
25
66

84
124
29
151
72
104
23
0
27
67

58
128
32
151
66
112
22
0
31
63

60
141
34
152
75
114
23
0
28
53

61
170
20
158
76
101
22
31
25
49

Sum Aust- og Vest-Agder fylker
Egersund kystforening
Jæren kystlag
Kystlaget Sandnes
Rygja kystlag
Kystlaget Kormt
Leirong kystlag
Rennesøy kystlag
Riska kystlag – slått sammen med Sandnes
Haadyret kystlag
Kystlaget Utsira
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Navn
Ytre Ryfylke kystlag (Nytt i 2018)

2018
14

2017

2016

2015

2014

2013

0

0

0

0

0

Sum Rogaland fylke

648

654

681

663

680

716

Kystlaget Romsa
Bergen kystlag
Askøy kystlag
Fjell kystlag
Sund kystlag
Hope trebåtlag
Austevoll kystlag
Sagvågen kystlag
Tysnes kystlag
Bømlo kystlag
Kvinnherrad kystlag
Sveio kystlag
Keipane kystlag
Holsnøy kystlag
Hardangerfjorden kystlag
Opsangervågen kystlag
Sandviken kystlag
Vinnesholmen kystlag

87
186
89
26
12
25
50
73
78
51
49
84
55
17
6
41
137
64

99
163
84
26
12
25
44
75
76
54
46
89
36
16
6
37
68
66

115
180
92
32
15
23
44
81
68
45
51
92
32
19
5
36
76
56

78
180
95
31
15
18
47
69
81
51
51
87
35
22
6
39
75
22

87
189
88
33
15
18
49
65
67
57
46
87
32
24
7
42
60
8

103
191
92
37
17
20
51
72
79
58
50
93
35
24
8
45
0
0

Sum Hordaland fylke

1130

1022

1062

1002

974

975

Hornelen kystlag
Indre Sogn kystlag
Kalvåg kystlag
Kinn kystlag
Kystkulturlaget i Vågsøy
Ytre Sogn kystlag
Nordfjordbåtlaget

67
67
158
13
39
10
42

70
72
158
15
43
11
38

71
84
156
11
44
14
52

75
81
154
12
41
14
49

77
80
145
12
42
17
18

94
71
125
12
42
24
0

Sum Sogn og Fjordane fylke

396

407

432

426

391

368

Sunnmøre kystlag
Flåværsleia museumsbåtlag
Herøy kystlag
Bjørkedal kystlag
Romsdal kystlag
Mellemverftet fartøyvernforening
Stene notlag
Geitbåtens venner
Straumsnes utrorslag
Otnesbrygga veteranbåtklubb
Tingvoll kystlag

58
8
46
109
94
91
11
53
17
60
22

58
9
46
109
94
89
13
53
18
67
21

56
10
50
118
96
83
13
52
18
63
18

60
11
56
116
94
85
11
44
19
62
19

50
11
58
108
90
79
9
43
19
61
21

49
10
63
107
87
83
9
42
21
63
20

Sum Møre og Romsdal fylke

569

577

577

577

549

566

Trøndelag fylkeskystlag
Kystlaget Trondhjem
Kjeungen kystlag
Åfjordbåten kystlag
Hemne kystlag
Frøya kystlag
Innherred kystlag
Folla kystlag
Jøa kystlag
Nattseilerne

4
454
65
8
6
13
63
75
115
75

4
415
68
7
7
13
64
74
105
60

3
399
83
9
7
13
62
81
118
78

1
350
91
8
7
15
60
65
114
81

1
334
81
8
7
15
63
71
101
95

1
308
85
10
7
22
63
64
90
91

Sum Sør- og Nord-Trøndelag fylker

878

817

853

792

776

741

Kystlaget Salta
Gildeskål kystlag

226
24

233
26

258
27

239
25

233
22

232
18
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Navn
Meløy kystlag
Steigen kystlag
Vestvågøy kystlag (Nedlagt i 2018)
Vågan kystlag
Sortland kystlag
Øksnes kystlag
Hadsel kystlag (Nedlagt i 2018)
Bø kystlag
Evenes kystlag
Lødingen kystlag
Ranfjord kystlag
Vefsn kystlag (Nedlagt i 2018)
Lurøy kystlag
Dønna kystlag
Alstahaug kystlag
Kystlaget Torghatten
Vega kystlag
Narvik kystlag
Saltdal kystlag
Polden kystlag Hamarøy
Nesna kystlag
Træna kystlag
Salten kystlag
Ofoten kystlag (Nytt i 2018)

Sum Nordland fylke

2018
25
41
5
47
54
83
0
45
15
65
42
6
15
27
116
46
78
52
32
25
79
51
14
25

2017
29
48
5
54
55
79
11
45
15
69
40
6
24
27
116
46
80
57
30
29
85
55
15
0

2016
41
45
5
63
60
84
11
48
8
70
45
6
32
27
103
43
63
59
35
31
96
43
15
0

2015
37
42
6
57
56
81
11
50
8
69
18
6
32
25
93
48
61
56
38
36
99
41
15
0

2014
50
43
6
56
55
85
11
57
16
66
23
7
27
26
97
43
61
60
41
47
96
41
19
0

2013
49
39
9
61
48
91
12
62
25
77
23
9
24
27
91
44
55
62
36
55
116
45
16
0

1238

1279

1318

1249

1288

1326

Nord-Troms kystlag
Arctandria - Tromsø kystlag
Sørreisa kystlag
Kystlaget Alvestad
Astafjord kystlag
Gratangen kystlag
Kvæfjord kystlag
Salangen kystlag
Skånland kystlag
Tranøy kystlag
Kystlaget Lyra
Harstad kystlag
Gisund kystlag
Storfjord kystlag
Brottsjø kystlag
Kystlaget Vågsfjord

12
203
5
7
27
61
42
4
46
27
11
6
14
4
45
2

14
205
8
6
23
47
43
6
41
29
14
7
18
5
51
4

18
192
9
6
24
42
43
7
43
28
14
3
17
5
45
7

20
183
10
6
24
43
41
6
51
30
14
7
24
6
47
0

21
167
10
6
24
39
38
3
48
30
13
6
30
8
51
0

25
180
10
8
23
44
43
3
55
35
11
9
33
9
49
0

Sum Troms fylke

516

520

503

512

494

537

31
34
27
16

23
31
23
17

22
32
26
17

22
33
27
0

22
37
27
0

26
35
28
0

108

94

97

82

86

89

9381

9234

9506

9238

8962

8989

133
760

133
718

143
621

145
795

153
848

148
812

10274

10085

10270

10178

9963

9949

Altafjord kystlag
Kjøllefjord kystlag
Nordvågen kystlag
Nord-Varanger kystlag

Sum Finnmark fylke
Totalsum kystlagsmedlemmer
Gratismedlemmer
Direktemedlemmer

Totalt antall medlemmer
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Medlemmene var fordelt på 7.824 hovedmedlemmer, 2.394 familiemedlemmer. Det er 12
æresmedlemmer og 44 ungdomsmedlemmer i lokallagene. Det er 29 % kvinner som er
medlemmer i Forbundet KYSTEN. Det er 19 bedrifter, 34 foreninger og stiftelser, 40 museer,
43 biblioteker og 25 skoler som er tilknyttet Forbundet KYSTEN.
3.2
Endringer
Det ble opprettet to nye kystlag i 2018. Det var Ofoten kystlag og Ytre Ryfylke kystlag. Det
ble nedlagt fem kystlag i Forbundet KYSTEN i 2018. Det var Brevikkysten, Kystlaget
Vestsiden, Hadsel kystlag, Vestvågøy kystlag og Vefsn kystlag.
3.3
Kontingent
Kontingenten for medlemmer i 2018 var:
- Hovedmedlem
- Ungdomsmedlemsskap (til fylt 26 år)
- Husstandsmedlem

kr. 400
kr. 200
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. Husstandsmedlemskap 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 seminar
Forbundet KYSTENs landsdekkende seminar ble arrangert i dagene 6. - 8. april 2018 i
Trondheim. Landsdekkende seminar gikk av stabelen i samarbeid med Kystlaget Trondhjem,
som stilte skurene på Fosenkaia til disposisjon om kveldene. Det var 80 deltakere, gjester og
ansatte som deltok da dyktige foredragsholdere satte fokus på maritim stedsutvikling.
Tema for landsdekkende seminar var «Maritim
stedsutvikling». Der ble det holdt innlegg av
tidligere byantikvaren i Trondheim Gunnar
Houen, førsteamanuensis Rhys Evans,
båtbygger John A. Andersen fra Risør, Robijne
Verstegen fra Rygja kystlag, Karen Steinsvik
fra Øksnes kystlag, og Per Olaf Lia sammen
med Arne Steinsbø fra Loggen kystlag.
Foredragene belyste ulike sider ved det å
arbeide med stedsutvikling i store og små
samfunn.
Kystlaget Trondhjem tok vel imot oss på lørdagen og viste oss rundt på kanalhavna som
kystlaget arbeider for at fortsatt skal være levende. De frykter at for mange broer vil hindre
det. Vi fikk se hvordan kystlaget legger til rette for at folk skal kunne drive forskjellige
aktiviteter i sine lokaler, som for eksempel smi, starte glødehodemotorer og spinne. Vi takker
alle kystlagsmedlemmene som stilte opp og guidet oss rundt.
Prisutdelinger
Det ble delt ut en pris i regi av Forbundet KYSTEN under
festmiddagen på landsdekkende seminar.
Kystlagsprisen
Kystlagsprisen for 2017 ble gitt til Kvæfjord kystlag. Prisen
ble mottatt av Terje Mikalsen, leder av Kvæfjord kystlag
som sa at «Vår oppgave er å ta vare på og formidle
kystkultur, spesielt mot unge.»
4.2
Landsstyret
Landsstyret har hatt fire møter i 2018. Det var i Oslo 16. – 18. februar, Lillesand 1. – 3. juni,
Svolvær 14. - 16. september og Oslo 9. – 11. november 2018. Det ble behandlet 50 saker.
4.3
Valgkomiteen
En fra valgkomiteen deltok under landsdekkende seminar.
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 2018 ble det avviklet i Oslo. Øvrige rådslagninger foretas pr. e-post og
telefon, samt under seminarer og stevner.
Forbundet KYSTEN
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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 2018:
 Innspill om vedlikeholdsbehov på fyrstasjonene til Miljøpartiet De Grønnes
partiprogram.
 Innspill til Sjøfartsdirektoratet om regelverk for båtbruk i opplæringssammenheng
 Høringssvar til rapport fra ekspertutvalget «Regionreformen, desentralisering av
oppgaver fra staten til fylkeskommunene.»
 Innspill i forbindelse med høringen om «Forslag til ny forskrift om åpne trefartøy som
fører mer enn 12 passasjerer»
 Innspill ny kulturminnemelding i Oslo
 Høringsnotat Transport- og kommunikasjonskomiteen i forbindelse med statsbudsjett
for 2019
 Høring av NOU 2018: 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov
 Uttalelse i forbindelse med nedleggelse av slipp på Sjursøya i Oslo i 2018
 Innspillsmøte om ny kulturminnemelding med Klima- og miljødepartementet.
 Kystkulturkammeratene, som består av representanter fra Norsk Forening for
Fartøyvern, Fartøyvernsentrenes Fellesråd og Forbundet KYSTEN, har hatt møter på
stortinget med de fleste partiene og med Klima- og Miljødepartementet, her
representert med politisk rådgiver Atle Hamar.

Kystkulturkammeratene på besøk i Klima- og Miljødepartementet.

Forbundet KYSTEN

Side 15

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 2018 ble landsstevnet lagt til Haugesund i dagene 19. –
22. juli 2018. Lokal arrangør var kystlagene Kormt, Leirong, Utsira, Sveio, Romsa og
Havnedagene i Haugesund. Rundt 5 000 besøkende, 120 båter og mange medseilere tok turen
til landsstevnet 2018.
Det ble arrangert seilaser og ro-konkurranser, defilering av deltakende båter, utstillinger av
håndverk og salg på stevneområdet, konserter og dans, samt stevnemiddag med utdeling av
Forbundet KYSTENs priser.
Landsstevnet i Haugesund hadde tittelen «Fra færing til supply» og det var omvisning både
hos Sjøfartsdirektoratet og Kystverket, der stevnedeltakerne fikk en fin innføring i det
utviklingsarbeidet som foregår langs kysten. Det ble også fokusert på Haugesunds historie
som sildeby, med servering av sild og visning av film fra byens storhetstid som fiskerihavn.
De arrangerende kystlag og stevneleder Kristian Larsen har all grunn til å være stolte og
fornøyde med det 37. Landsstevnet. Takk for flott innsats, Haugesund!

Prisvinnerne under landsstevnet i Haugesund 2018. Foto: Tuva Løkse

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 120 båtene i havna. Prisene ble delt ut under stevnemiddagen på lørdag. Juryen bestod av
nestleder Tove Aurdal Hjellnes fra Forbundet KYSTEN, Robijne Verstegen styremedlem i
Forbundet KYSTEN, Jørn Magne Flesjå, Rygja kystlag og Sten Cato Nordsæther, Kystlaget
Trondhjem, som er en av neste års arrangører av landsstevnet.
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Følgene priser ble utdelt:
 Til det mest lovende restaureringsprosjekt: Fraktefartøyet «Gamle Nyborg» / Asgeir
Andersen
 Til det best vedlikeholdte/bevarte åpne fartøy: Motorbåten «Øygutt» / Sindre Nilsen
 Til det best vedlikeholdte/bevarte fartøy: «Brødrene af Sand» / Ryfylkemuseet.
 Til det beste tradisjonelle nybygg: Loddebåt fra Loder / Øyvind Farup Halvorsen
 Årets håndverker: Gunn Jorunn og Jan Steinsland som lager lindebasttau /
Kvinnherad
 Lengst utseilt distanse for å delta: «Faxsen» som har seilt 599 nm. fra Oslo.
 Til best bevarte motor eller teknisk innretning: «Hulda» som ivaretas av Jon Tore
Helland, som har en 40 hester Wickmann om bord
 Juryens åpne pris: Torstein Randa fra Rygja kystlag som drives av et sterkt ønske om
å formidle og videreføre vår maritime kulturarv.

5.2
Råseilseminaret
Det ble ikke arrangert råseilseminar i 2018.

Landsstevnet i Haugesund 2018
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6. Representasjon
6.1
Representasjon eksternt
Forbundet KYSTEN er representert i utvalg, råd, utredningsarbeider osv. både sentralt og
lokalt. I 2018 var forbundet representert i:
 Representantskapet til Redningsselskapet, ved styreleder Asgeir K. Svendsen
 Den nasjonale 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
 Kulturvernets informasjonsnettverk, ved informasjonsrådgiver Tuva Løkse
 Styremedlem i Europa Nostra, Norge, ved seniorrådgiver Tore Friis-Olsen
 Arbeidsutvalg for nettverk for mat- og drikkekultur, ved styreleder Asgeir K. Svendsen
 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
 Arbeidsgruppe for gradering av ro- og padleruter, ved rådgiver for friluftsliv og ungdom
Mathilde Vikene
 Arbeidsgruppe for modulbasert kursrekke i trebåtfaget, ved seniorrådgiver Tore FriisOlsen.
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 28. februar 2018. Det er en årlig
konferanse der politikere blir invitert til å svare på spørsmål som opptar de frivillige
organisasjoner. Generalsekretær Per Hillesund deltok.
Jubileumsmarkering Norsk Kulturminnefond
Norsk kulturminnefond arrangerte jubileumsseminar og markering på Røros 8. – 9. april
2018. Informasjonsrådgiver Tuva Løkse og generalsekretær Per Hillesund deltok.
Kulturvernkonferanse i Oslo
Lørdag 17. mars 2018 arrangerte Norges Kulturvernforbund den 6. kulturvernkonferansen i
Oslo. Tore Friis- Olsen holdt innlegg på konferansen. Seniorrådgiver Tore Friis-Olsen og
styreleder Asgeir K. Svendsen deltok.
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Frivillighetskonferansen hos Riksantikvaren
Det ble arrangert en frivillighetskonferanse hos Riksantikvaren fredag den 16. mars 2018 med
fokus på frivillighet. Informasjonsrådgiver Tuva Løkse, styreleder Asgeir K. Svendsen og
generalsekretær Per Hillesund deltok.
Åpning av det Europeiske kulturarvår
Det Europeiske kulturarvår ble offisielt åpnet i Norge med en markering den 15. mars 2018.
Generalsekretær Per Hillesund deltok.
Riksantikvarens høstmøte
Fremtidens kulturminneforvaltning stod på programmet under Riksantikvarens høstmøte den
31. oktober 2018. Generalsekretær Per Hillesund deltok.
Forskning i friluftsliv
Det ble arrangert en konferanse for formidling av friluftslivsforskning den 4. – 6. desember
2018. Rådgiver for friluftsliv og ungdom Mathilde Gabrielsen Vikene 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 2018 foregikk
Friluftslivets dag på Sognsvann søndag 2. 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 2018. 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.
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Nettverk for Norsk mat- og drikkekultur
Forbundet KYSTEN var med og stiftet Nettverk for Norsk mat- og drikkekultur i 2017.
Nettverket har laget et manifest som ligger til grunn for deres arbeid, som er å fremme vår
rike mattradisjoner i alle sammenhenger.
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.
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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 (KUD) 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 KUD om. Departementet har fått ansvaret for frivillig sektor og omtales
iblant som frivillighetsdepartementet.
Kunnskapsdepartementet
Forbundet KYSTEN samarbeider med Kunnskapsdepartementet gjennom voksenopplæringen
og medlemskapet i Studieforbundet kultur og tradisjon.
Riksantikvaren
Riksantikvaren er ytre etat til Klima- og miljødepartementet med status som direktorat.
Riksantikvaren har ansvaret for forvaltningen av landets kulturminner og -miljøer fra de
eldste tider og fram til i dag. Blant kulturminner som en ønsker å ta vare på et representativt
utvalg av, finner vi bl.a. fartøyer, skipsfunn, handelssteder, fiskevær, fyrstasjoner og hele
(kyst) kulturmiljøer og -landskaper. Forbundet KYSTEN har vært med i et samarbeid mellom
RA og Norsk Forening for Fartøyvern om verneplan for fartøyer.
Miljødirektoratet
Miljødirektoratet (MD) har kystkultur som ett av satsningsområdene. MD ser positivt på det
arbeidet som Forbundet KYSTEN legger ned i utviklingen av en "kystens vandreled" med
bruk av enkle båter og fokus på kystkultur og et enkelt miljøvennlig friluftsliv i kystsonen. Vi
har tilgang på støtteordninger som MD har for friluftslivsorganisasjoner.
Fylkeskommuner og kommuner
I tillegg til nevnte departementer, foreninger og etater samarbeider Forbundet KYSTEN og
dets lokallag regionalt og lokalt med fylkeskommuner og kommuner.
Forbundet KYSTEN
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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 2018 var:
Dialogmøte med Nærings- og fiskeridepartementet
Det ble arrangert et dialogmøte med Nærings- og fiskeridepartementet den 7. november 2018
om nye regler for åpne historiske treskip. Rådgiver for friluftsliv og ungdom Mathilde
Gabrielsen Vikene og generalsekretær Per Hillesund deltok.
Møte med Kulturdepartementet
Det ble avholdt et møte hos departementet den 6. mars 2018 i forbindelse med arbeidet med å
få nordisk klinkbåttradisjon inn på UNESCOs liste. Generalsekretær Per Hillesund og
seniorrådgiver Tore Friis-Olsen deltok.
Morgenmøter hos Riksantikvaren
Det ble avholdt to morgenmøter hos Riksantikvaren, den 5. april og 11. oktober 2018. 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 21. juni 2018. Generalsekretær Per Hillesund
deltok på møtet.
Møte med Kystdirektoratet
Møte med Kystdirektoratet i Ålesund den 10. oktober 2018 angående 300 års jubileum for
lostjenesten. Generalsekretær Per Hillesund deltok.
Høring i transport- og kommunikasjonskomiteen
Forbundet KYSTEN stilte til høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomiteen i
forbindelse med statsbudsjettet den 15. oktober 2018. Generalsekretær Per Hillesund deltok
på høringen.
Møte med fartøyvernavdelingen hos Riksantikvaren
Det var møte 26. oktober 2018 med fartøyvernavdelingen hos Riksantikvaren angående å få
laget en verneplan for småbåter. Generalsekretær Per Hillesund og seniorrådgiver Tore FriisOlsen deltok.
Møter med Norsk kulturråd
Det ble arrangert flere møter med Norsk kulturråd om samarbeid og oppfølging av UNESCOs
konvensjon. Seniorrådgiver Tore Friis-Olsen deltok.
Møte med nettverk for fjord- og kystkommuner
Det ble arrangert møte i regi av KS-bedrift i nettverk for fjord- og kystkommuner den 9.
november og Tuva Løkse holdt innlegg. 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 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 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

Årsmøte i Kulturalliansen
Det ble arrangert årsmøte for Kulturalliansen på Schous plass i Oslo den 18. april 2018.
Generalsekretær Per Hillesund deltok.
Årsmøte til Norsk Friluftsliv
Årsmøtet ble avholdt i Oslo den 3. mai 2018. Generalsekretær Per Hillesund deltok.
Landsmøte i Kulturvernforbundet
Landsmøtet i Norges Kulturvernforbund ble arrangert i Halden 26. – 27. mai 2018. Styreleder
Asgeir K. Svendsen og generalsekretær Per Hillesund deltok.
Årsmøte til Studieforbundet kultur og tradisjon
Årsmøtet i Studieforbundet ble avholdt 30. mai 2018 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 Trondheim 19. – 21. oktober 2018. Styreleder Asgeir K. Svendsen deltok.
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Styrelederkonferanse til Norges Kulturvernforbund
Ble arrangert i Oslo den 17. november 2018. Generalsekretær Per Hillesund deltok med
innlegg.
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.
Høstmøtet til Hold Norge Rent
Forbundet KYSTEN deltok på høstmøte i regi av Hold Norge Rent den 23. november 2018.
Informasjonsrådgiver Tuva Løkse deltok.
Fartøyvernets ABC
Tuva Løkse holdt innlegg på Norsk Forening for Fartøyverns møte om fartøyvernets ABC den
23. november 2018. Informasjonsrådgiver Tuva Løkse 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:
9.1. Tidsskriftet KYSTEN
Tidsskriftet kom ut med fem numre i år 2018, 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 journalist/fotograf Rune
Nylund Larsen fra Risør.
Redaktør Bente Foldvik har hatt 100 prosent stilling i 2018 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 på Aurskog. Sarilla har også ansvaret for
annonsesalget.
Tidsskriftet KYSTEN gis ut på papir. Totalt hadde bladet 68 sider i fire farger alle årets fem
numre. Noen saker av allmenn karakter publiseres digitalt på VIO, en digital kanal for over 60
norske magasiner. Informasjonsrådgiveren i Forbundet KYSTEN publiserer en sak fra hvert
nummer på www.kysten.no og på forbundets facebooksider.
9.2
Informasjonsvirksomhet
Forbundet KYSTENs sekretariat har en ansatt informasjonsrådgiver 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.
kysten.no
Vår nettside www.kysten.no har som hovedmålsetning å gi et klart og riktig bilde av hvem vi
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er som organisasjon, og å gi brukerne den informasjonen de leter etter. 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
stort sett ukentlig.
Sosiale medier
Forbundet KYSTEN er aktivt til stede på Facebook, Twitter og Instagram. Mest aktivitet har
vi på Facebook, der vi har flest følgere. 6400 mennesker fulgte oss på Facebook ved årets
slutt.
Pressen
Forbundet KYSTEN tok kontakt med pressen om stort og smått gjennom 2018, og har hatt en
god bunke oppslag i landets aviser. Et høydepunkt i mediedekningen av vår virksomhet er
landsstevnet i juli, og det var det også i år. Forbundet KYSTENs landsstevne i Haugesund
fikk godt med oppmerksomhet både i lokalavisene, TV og radio.
Vårt breddegaveprosjekt «Tradisjonsbåt – bygging og bruk» har også vekket pressens
interesse for båtbygging, og prosjektet har fått god omtale med utgangspunkt i de forskjellige
lokale prosjektene som har fått støtte gjennom vårt samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.
En kronikk om behovet for nytt regelverk for båtbruk, på trykk i Stavanger Aftenblad, fikk
stor spredning i sosiale medier på tampen av året, og ble utgangspunkt for full støtte for vårt
syn på lederplass i Bergens Tidende i romjulen.
I påsken og i pinsen 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. Noen høydepunkter var Kulturvernkonferansen, KS-bedrift
sin landskonferanse for kystordførere, og styrelederkonferansen til Norsk Kulturvernforbund.
Film
I 2018 gikk vi sammen med
videojournalistene Sveinung Uddu
Ystad og Jon Terje Hellgren Hansen
om å lage en halvtimes
dokumentarfilm med arbeidstittelen
"Handlingsbåren kunnskap - fra tanke
til båt". Formålet med filmprosjektet er
å gi et større publikum anledning til å
forelske seg i norske trebåter og
fascineres av håndverket som ligger til
grunn.
Filmen tar utgangspunkt i tre av
byggeprosjektene som fikk finansiering
gjennom vårt fireårige samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Vi er nå i gang med opptak
hos Kristen Arnestad og Andreas Mardal i Nordfjord, og hos Ulf Mikalsen og lærling Steffi
Hein på Kjerringøy utenfor Bodø. Båtbygger Jonatan Grimstad på Bragdøya utenfor
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Kristiansand og sjektenestor Svein Walvick i Mandal vil få representere Sørlandets
byggetradisjon i filmen, og får besøk av videojournalistene våre i løpet av vinteren 2019.
Filmen skal etter planen være ferdig før jul i 2019, og skal vises mange steder i landet i første
halvdel av 2020. Avtaler om visning på flere store kystkulturfestivaler sommeren 2020 er
allerede på plass. Filmproduksjonen er så langt støttet av Norsk kulturfond,
Sparebankstiftelsen DNB og Vest-Agder fylkeskommune.

10.

Saker som kommenteres spesielt

Båtbygging og båtbruk
Modulbasert kursrekke i trebåtbyggerfaget
Høsten 2017 ble de to første modulene i en kursrekke på til sammen ni moduler gjennomført i
regi av trebåtbyggeriet ved Museet Kystens Arv i Stadsbygd og Risør trebåtbyggeri.
Kursrekken følger kompetansemålene i læreplanen for Vg3 trebåtbyggerfaget. Begge kursene
ble fulltegnet. Utvikling og gjennomføringen av kursene er et samarbeid mellom
Studieforbundet kultur og tradisjon, Forbundet KYSTEN, Risør trebåtbyggeri, båtbyggeriet
ved Museet Kystens arv og Hardanger fartøyvernsenter.
I 2018 ble tilbudet videreført med følgende nye moduler i kursrekken: Modul 3: Stell og
vedlikehold av håndverktøy – Museet Kystens Arv, 5. - 9. februar 2018, Modul
4: Vedlikehold og overflatebehandling av trebåt – Risør Trebåtbyggeri, 19. - 23. mars 2018,
Modul 5: Festemiddel og limeteknikker- Risør Trebåtbyggeri, 8. - 12. oktober 2018 og Modul
6: Fartøyvern bevaringsfilosofi, søknadsskriving og dokumentasjon – Hardanger
fartøyvernsenter.
Forbundet KYSTEN og UNESCO
Forbundet KYSTEN har i 2018 arbeidet med følgende områder knyttet til UNESCOs
konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven:
Nettverk og arbeidsgruppe
Forbundet KYSTEN ble i 2015 med i nordisk instruktørnettverk om UNESCOs konvensjon
om vern av den immaterielle kulturarven. Nettverket holdt tett kontakt under hele 2017.
Foruten Forbundet KYSTEN (representert ved Tore Friis-Olsen) er nettverket representert
ved bl.a. Norges Husflidslag, Senter for folkemusikk og folkedans, Norsk håndverkinstitutt,
Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR), Norsk etnologisk granskning ved Norsk
folkemuseum og Samisk høgskole.
Nettverket har holdt tett kontakt i hele 2018. Fra 11. - 13. juni ble det holdt et tre dagers
nettverksmøte på med møter og seminar på Lenvik museum på Bjorelvnes i Troms.
Vertskap for samlingen i nettverket var Midt-Troms museum.
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Nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCO-liste
Arbeidet med nominasjonen om få
nordiske klinkbåttradisjoner
innskrevet på UNESCOs
representative liste over
menneskehetens immaterielle
kulturarv ble så vidt påbegynt i 2014. I
januar 2018 ble første utkast til
nominasjonstekst overlevert Norsk
kulturråd som koordinerer arbeidet
med UNESCOs konvensjon om vern
av den immaterielle kulturarven og arbeidet med nominasjoner til listene som hører under
denne konvensjonen. I samråd med Norsk kulturråds søsterorganisasjoner i de nordiske
landene ble det bestemt at et vedtak om en eventuell nominasjon til UNESCO sentralt skulle
utsettes til mars 2019. I 2018 fortsatte arbeidet med nominasjonen, blant annet med jevnlige
møter med Norsk kulturråd som har koordinert den nordiske samarbeidet om nominasjonen
på statlig nivå. Forbundet KYSTEN er koordinator for hele arbeidet med nominasjonen.
I desember 2018 ble det meste av arbeidet med nominasjonen ferdigstilt. Målet er at de
nordiske kulturdepartementene vedtar å fremme nominasjonen innen utgangen av fristen til
UNESCO som er 31. mars 2019.
Breddegave fra Sparebankstiftelsen DNB
I 2018 ble de første midlene fra breddegaveprosjektet Båtbygging og båtbruk delt ut. Den
totale breddegaven på 7,8 millioner kroner er fordelt til utdeling over fire år. I den første
rundet skulle 2,4 millioner kroner deles ut. Etter utlysning i mai kom det inn 17 søknader
hvorav følgende 11 prosjekter fikk tilslag på midler:
Nordfjordbåt - bygging og bruk
Søker: Nordfjord folkemuseum
Nersetterbåten fra Drammensvassdraget
Søker: Nedre Eiker kommune og Drammen kommune
Kirkebåt
Søker: Hardanger Fartøyvernsenter v/småbåtverkstedet
Den grønne bybåten
Søker: Båtskott trebåtbyggeri i Rissa
Jektebåt
Søker: Båtbygger Ulf Mikalsen på Kjerringøy
Nordlandsbåter som klassesett
Søker: Båtbygger Kai Linde i Rognan
Sørlandssjekte
Søker: Bragdøya kystlag
Tradisjonsbåter i Nordhordland
Søker: Kvernbit IL
Åfjordsseksring
Søker: Fosen folkehøgskole
Bindalsfæring
Søker: Båtbygger Peder Øystein Slåttøy
Meir ut på fjorden!
Søker: Indre Sogn kystlag
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Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av fem personer som har stått for behandling av
søknadene. I tillegg ble det opprettet en styringsgruppe som sluttbehandlet søknadene etter
innstillinger fra arbeidsgruppen.
Dugnadscamper
I 2018 ble det ble det gjennomført et prøveprosjekt med
gjennomføring av to dugnadscamper: Mandal kystlag
inviterte til dugnadscamp på Hatholmen fyr (fra 4. - 8. juli)
og Kjøllefjord kystlag arrangerte samme på Foldalbruket
kystkultursenter (fra 6. til 10. august). Målet med disse
prosjektene var å bidra til at kystlagene fikk et skikkelig løft
og bidrag til å utføre større restaurerings- og
vedlikeholdsarbeid på sine bygninger og anlegg. Forbundet
KYSTEN bidro med drahjelp og annonsering samt noe
søknadsskriving. Begge kystlagene sto for gjennomføring av
dugnadscampene som også ble lagt opp som kurs. Det var
godt oppmøte på begge samlingene.
Riddu Riđđu festivalen
Riddu Riđđu Festivalen er en årlig musikk- og kulturfestival som avholdes i Manndalen i
Kåfjord kommune i Nord-Troms. Den har hensikt å synliggjøre, utfordre og utvikle samers og
andre urfolks kultur og identitet. På denne festivalen møtes ikke bare folk fra Nord-Norge,
men urfolk fra hele verden. Riddu Riđđu betyr «liten storm på kysten» på nordsamisk.
På festivalen i 2018 deltok Forbundet KYSTEN med planlegging og gjennomføring av
prosjektet «Den samiske nordlandsbåten». Målet med dette prosjektet var å synliggjøre at
nordlandsbåten gjennom historien ble brukt og bygd av hele den nordnorske befolkningen av
både samer, kvener og nordmenn. Prosjektet bestod av følgende: Utstilling med 14
nordlandsbåter i ulike størrelse; fra små færinger til to fembøringer. Båtene ble stilt ut med
full seilføring. Sammen med båtene ble det laget en utendørs fotoutstilling med arkivbilder av
nordlandsbåten brukt i en sjøsamisk sammenheng, samt utstilling med tekstplakater på tre
språk (samisk, engelsk og norsk) med informasjon om båter og bruk samt en åtte siders
brosjyre som presenterte utstillingen. Rundt båtene ble det arrangert aktiviteter i form av
vedlikehold av skrog og rigg. Et eget program for barn inngikk også i prosjektet, som gikk ut
på arbeid med enkelt håndverk og opplæring i knop, stikk og spleis.
Bak dette prosjektet sto: Arctandria – Tromsø kystlag, Sjøsamisk kompetansesenter, Riddu
Riđđu festivalen, Forbundet KYSTEN, båtbygger, fotograf og journalist Arne-Terje Sæther
og forfatter Mariann Mathisen.
Senter for tradisjonsbåtbygging med UiT Norges arktiske universitet
Forbundet KYSTEN og UiT Norges arktiske universitet innledet et samarbeid i 2016 om
utvikle et senter for tradisjonsbåtbygging ved universitetet. I samband med dette ble det
arrangert en fagkonferanse i oktober 2016 som markerte en start på utviklingsarbeidet. Siden
da har begge institusjonene holdt tett kontakt. En ny konferanse ble arrangert fra 3. til 4.
oktober på universitetet i Tromsø. Temaet for denne konferansen var innovasjon i tradisjonen.
Konferansen samlet over 80 deltagere og samlet trebåtbyggere, universitetsansatte,
museumsfolk, kystlagsmedlemmer, andre frivillige og kulturarbeidere. Denne gangen ble
konferansen holdt på Tromsø Museum, som er en del av UiT Norges arktiske universitet.
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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 2018 deltatt på flere møter og samlinger
med fokus på plastforsøpling i havet.
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. I mars ba vi kystlagene søke oss om støtte til konkrete tiltak. Kriteriene i
utlysningen ble utformet i samarbeid med fagrådgiver Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet,
for å sikre mest mulig miljøgevinst ut av ressursene vi hadde til rådighet. Han bisto også i
fordelingen av midler til prosjektene som søkte.
17 kystlag søkte om til sammen 1,2 millioner kroner til
forskjellige miljøprosjekter. Vi måtte derfor prioritere
hardt, men alle kystlagene som søkte fikk støtte til noe
av det de ønsket å gjøre. Midlene ble brukt til både
store og små miljøtiltak. De to største var hos Bragdøya
kystlag og Loggen kystlag, som begge fikk støtte til å
bygge avrenningsanlegg på hver sin slipp for å samle
opp bunnstoff og andre uønskede utslipp før de ender i
sjøen. Mange kystlag med større fartøyer fikk installert
filtersystemer ombord for rensing av lensevannet. Flere
fikk på plass bedre og mer naturvennlige
toalettordninger. Kystlaget Salta ble, som første
kystlag, sertifisert som miljøfyrtårn, og i
Nordfjordbåtlaget fikk de startet opp lokal produksjon
av blyfrie fiskesluker. I Øksnes fikk de kjøpt seg en
egen strandryddebåt til lagets videre innsats med
rydding av fjæra i kommunen. Vi er glade for å kunne
bidra til disse og mange andre flotte tiltak. En håndfull
prosjekter strekker seg ut over våren 2019.
Fokus på miljøvennlig friluftsliv
Sommerens tilbud til ungdommer hadde i 2018 et fokus på bærekraftig og miljøvennlig
friluftsliv, både i markedsføring og presseomtale av aktivitetene. I august arrangerte vi en
skjærgårdscamp med tradisjonsbåtseiling og teltliv i Tvedestrand. Vi var også representert på
Natur og Ungdoms sommerleir, der deltakerne fikk være med ut og seile og ro. Begge
prosjektene er mer omtalt i kapittelet om kystfriluftsliv.
Adopter en strand
I 2018 var det syv nye kystlag som besluttet å bli med på Hold Norge Rent sin kampanje
«Adopter en strand». Ved utgangen av året var det dermed totalt 17 kystlag som var med.
Kampanjen går ut på å velge seg ut en strand, en strekning av fjæra, en øy eller holme i sitt
farvann, og forplikte seg til å rydde denne fri for søppel minst tre ganger i året. Flere kystlag
har gått sammen med andre foreninger, skoler eller 4H-klubber om felles adopsjoner. Vi
håper enda flere vil slutte seg til neste år!
Informasjonsrådgiver Tuva Løkse koordinerer Forbundet KYSTENs miljøsatsinger.
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Høringsprosesser for nye regelverk fra Sjøfartsdirektoratet
Forbundet KYSTEN har i 2018 gjort et omfattende arbeid med å følge opp to uavhengige
regelverksprosesser, som påvirker aktiviteten til en del av våre kystlag og medlemmer. Det
ene er et tilpasset passasjerskipsregelverk for åpne historiske trefartøy som frakter mer enn 12
passasjerer, det andre er det generelle regelverket for alle som har 6-12 personer om bord
(som ikke bare er venner og familie). Vi har både arrangert dialogmøter for berørte parter i
egne lokaler, og deltatt i et dialogmøte med Nærings- og fiskeridepartementet, i tillegg til å
skrive høringsuttalelser i flere runder. Ved utgangen av 2018 er ingen av regelverkene
ferdigstilt fra Sjøfartsdirektoratets side, så prosessen fortsetter.
Kystfriluftsliv og kulturminner
Seilingscamp
Forbundet KYSTEN avholdt sommeren 2018 en seilings- og skjærgårdscamp ved Risøya i
Tvedestrand kommune. I fem dager levde åtte ungdommer mellom 15 og 19, to praktikanter
fra friluftslivsavdelingen ved Universitetet
i Sørøst-Norge og en leirleder det glade
kystfriluftsliv, på tross av besøk av
sommerens første regnbyger. I tillegg til
utendørs matlaging og lavvoliv, ble
ungdommene kjent med egenarten ved
kystfriluftsliv og med tradisjoner og
kulturhistorie de ikke ante at de ikke ante
noe om. Dagene gikk med til roing i
færinger og seksæringer, grunnleggende
seilas og utfarter til holmer og skjær,
garnsett, -trekk og annet fiske, i tillegg til
bading, turer og ballspill. Også i år fikk vi
med oss videojournalist Sveinung Ystad,
som dokumenterte campen med en
kortfilm på vegne av Norges
Kulturvernforbund.
Førstemøte med tradisjonsbåt
De fleste ungdommer i landet har nok ikke kjennskap til tradisjonsbåter og de mulighetene
som ligger i bruken av dem, og vet ikke hva de går glipp av. Derfor deltok Forbundet
KYSTEN, støttet av friluftslivsaktivitetsmidler fra Miljødirektoratet, med to instruktører, en
veiledningspraktikant fra USN og to færinger, på Natur og Ungdoms sommerleir på Utøya i
Tyrifjorden. Der stilte vi oss til rådighet slik at ungdommene fikk prøve å seile, ro, og lære
om båtene og kulturarven de er en del av. Slik har vi sådd noen spirer og håper et par vil
blomstre, og bidra til flere brukere og videreførere av tradisjonsbåtsarven.
Velkommen om bord!
"Velkommen om bord!" skal fremme kystkultur og kystfriluftsliv som inkluderingsarena.
Med støtte fra Miljødirektoratet, har Forbundet KYSTEN delt ut stimuleringsmidler til
kystlag etter søknad, for å bidra til gjennomføringen av ulike friluftslivsaktiviteter rettet mot
personer med innvandrerbakgrunn. 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, og
Forbundet KYSTEN videreførte prosjektet i 2017, hvor 26 kystlag fikk tildelt til sammen kr.
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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, ro- og
sjøvettopplæring, garnfiske og kongekrabbefiske, praktisk båtføreropplæring, vedlikehold og
restaurering av båt, kystfriluftsliv i praksis, seilturer og seilopplæring, kajakkturer og havets
næringskjede fra fisketur til sosial middag. Og aller viktigst har det blitt skapt rom for mange
gode menneskemøter.
Marmelpasset til hele landet
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 får 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 nå utviklet en ny utgave av passet som kan brukes av
kystlag i hele landet. Denne kan bestilles ved å ta kontakt med sekretariatet.
Frivillighetsregisteret, momskompensasjon og gaver til frivillige organisasjoner
Det er 80 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. 1 473 254 i momskompensasjon for 2015. Alle søkerne har fått kompensasjonen avkortet
med 25,5 % i forhold til det godkjente søknadsbeløpet. Det er 67 kystlag som har søkt om
kompensasjon for 2017 og får utbetalt til sammen kr. 1 017 714. Det er 9 kystlag flere som
har søkt enn året før.
I 2018 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 7
gaver på til sammen kr. 141 765.
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Kursvirksomheten i Forbundet KYSTEN
Det ble arrangert 4 643 kurstimer i regi av kystlagene som i 2018, fordelt på 132 kurs. Det var
29 kystlag som arrangerte kurs og 767 deltakere på kursene.
Gjennomførte kurs
Arrangør

Antall
kurs

Antall
timer

Deltakere

Tilskudd

Loggen kystlag

11

492

73

kr 33 680

Gokstad kystlag

4

237

45

kr 17 551

Langesundsfjorden kystlag

2

47

11

kr 4 465

Kystlaget Øster Riisøer

4

492

19

kr 40 305

Mandal kystlag

1

24

10

kr 2 280

Hitterøy kystlag

4

370

40

kr 29 765

Bragdøya kystlag

10

164

45

kr 15 385

Søgne kystlag

10

202

68

kr 19 190

Leirong kystlag

3

86

10

kr 8 170

Fjell kystlag

3

101

20

kr 9 595

Sagvågen kystlag

9

418

29

kr 21 815

Kvinnherad kystlag

5

120

29

kr 8 295

Keipane kystlag

8

112

32

kr 10 120

Vinnesholmen kystlag

4

86

21

kr 8 170

Sveio kystlag

2

70

15

kr 6 000

Indre Sogn kystlag

1

14

10

kr 1 330

Sunnmøre kystlag

1

28

4

kr 2 660

Kystlaget Geitbåtens Venner

1

10

5

kr 950

Øksnes kystlag

6

337

31

kr 32 015

Kystlaget Salta

5

261

21

kr 19 600

Narvik kystlag

9

211

39

kr 14 645

Bø kystlag

1

10

11

kr 500

Nesna kystlag

1

13

4

kr 500

Sortland kystlag

2

44

8

kr 4 050

Arctandria -Tromsø kystlag

5

151

32

kr 7 580

Gratangen kystlag

8

168

47

kr 14 725

Kystlaget Trondhjem

7

115

50

kr 10 925

Jøa kystlag
SUM TOTALT

5

260

38

kr 24 700

132

4643

767

kr 368 966

Det var fem færre kystlag som arrangerte kurs, det var en nedgang på 15 kurs, 148 færre
deltakere, og 416 færre studietimer enn året før.
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. Nestleder Tove Aurdal Hjellnes og seniorrådgiver Tore Friis-Olsen
representerer Forbundet KYSTEN i det nordiske samarbeidet.
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Det nordiske samarbeidet om kystkultur er organisert som et nettverk og det er opprettet to
grupper på nordisk nivå: En arbeidsgruppe som består av en representant for hvert av de
nordiske landene og en ansvarsgruppe som består at to representanter fra hvert av landene.
I 2018 besto det nordiske samarbeidet om følgende:
I 2008 ble samarbeidet videreført gjennom mye kontakt og kommunikasjon i det nordiske
nettverket gjennom e-post og telefonkontakt. I tillegg har de fleste av aktørene bidratt i
arbeidet, gjennom skriftlige innspill og telefonkontakt, med å få nominert nordiske
klinkbåttradisjoner på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle
kulturarv.
Nordisk kystkulturfestival: En viktig del av samarbeidet til nettverket har vært å arrangere
nordiske kystkulturfestivaler annethvert år. I 2018 ble det arrangert festival i Siglufjordur på
Island. Vertskapet var Fyrhistorisk forening Island, Sildemuseet i Siglufjordur og Siglufjordur
kommune. Fra Norge ble følgende program organisert av Forbundet KYSTEN:
Museumsfartøyet Gamle Oksøy og Kystverkets etatsmuseum deltok med utstilling om norsk
Maritim infrastruktur, båtbyggerne Einar Borgfjord, Ola Borgfjord og Gunnvor Storaas fra
Båtskott båtbyggeri/Museet Kystens Arv viste frem bygging av en tradisjonell innherredsbåt,
samt arbeidet med seilmaking og tauarbeid, folkemusikken Ford Folk fra Nesodden holdt
flere konserter og Jon Bojer Godal og Tore Friis-Olsen fra Forbundet KYSTEN holdt
foredrag på festivalens seminar. Asgeir K. Svendsen holdt tale i samband med åpningen av
festivalen. Fra landsstyret deltok også nestleder Tove Aurdal Hjellnes. Det bør nevnes at
Norges ambassadør til Island deltok under hele festivalen.
Internasjonalt
Forbundet KYSTEN var representert på Scottish Traditional Boatfestival i Portsoy i dagene
30. juni – 1. juli 2018. Norge stilte med fartøyet Haugefisk to nordfjordbåter, båtbygging,
utstilling, foredrag og informasjon om Forbundet KYSTEN. Styreleder Asgeir K. Svendsen,
nestleder Tove Aurdal Hjellnes og styrerepresentant Ingunn Vardøy representerte Forbundet
KYSTEN.
Kystled
Sentral kystledgruppe endret navn til Nasjonal kystledgruppe i 2017.
Denne består av Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes
Landsforbund, Norsk Fyrhistorisk Forening og Forbundet KYSTEN.
Kystled står for enkelt, miljøvennlig friluftsliv i kystsonen. I 2018
var det Den Norske Turistforening som hadde sekretariatet for
nasjonal kystledgruppe. Forbundet KYSTEN fikk midler på vegne av
Nasjonal kystledsgruppe til å bygge kystledbåter for 2018 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 tusen 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.
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Økonomi og regnskap for 2018
Regnskap for 2018 endte med et overskudd på kr. 791 612. Det var budsjettert med et
overskudd på kr. 150 000. Det økte overskuddet skyldes i hovedsak gaveforsterkningsmidler
på kr. 620 000 som det ikke var budsjettert med. Vi fikk også reduserte kostnader knyttet til
pensjon og ca. kr. 70 000 mer i annonseinntekter på Tidsskriftet KYSTEN enn i 2017.
Regnskapet gir et rettvisende uttrykk for organisasjonens resultat i 2018 og for stillingen pr.
31.12.18. Det har ikke inntruffet spesielle hendelser i regnskapsåret, eller etter regnskapsårets
utgang, som er av vesentlig betydning ved bedømmelse av regnskapet for 2018.
Årsregnskap for 2018 er blitt gjort under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at
forutsetning om fortsatt drift er tilstede.
Revisor har gjennomgått regnskapet for 2018 og kommer med sine vurderinger i
revisjonsberetningen som følger vedlagt.
Etter at overskuddet er lagt til egenkapitalen utgjør denne kr. 3 104 812.

Oslo, 16.02.2019
Landsstyret i Forbundet KYSTEN

Asgeir Kaare Svendsen
styreleder

Tove Aurdal Hjellnes
nestleder

Ingunn Nelly Vardøy
styremedlem

Robijne Melanie Verstegen
styremedlem

John Kåre Olsen
styremedlem

Bjørn Kristian Navjord
styremedlem

Per Hillesund
generalsekretær
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Marit Mørtsell
styremedlem
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