Årsmelding NFHF 2007–2009
Forord
Juni måned – begynnelsen på en ny, lang sommer på kysten.
Det går også mot slutten på nok en styreperiode i NFHFs historie. Det sittende styret ble valgt på
landsmøtet på Lindesnes i 2007. Nå forbereder vi et nytt landsmøte, på Brekstad i Sør-Trøndelag
helga 4.-6. september. Det er første gang i foreningens vel 12-årige historie dette møtet avholdes i
Midt-Norge. Vi er dermed i ferd med å oppfylle foreningens vedtekter om å sørge for geografisk
bredde og spredning.
Dette året er også Kulturminneåret 2009. Det markerer vi i NFHF gjennom vårt hovedprosjekt Fyr
til Fyr i Fosen – ei sjøløype for båtfolk, mellom 18 fyr, 1 tåkeklokke, 3 lykter og 2 varder på
trøndelagskysten (se info på fyr.no). Landets – og kanskje verdens – første fyrløype er etablert, vi
befinner oss midt i denne løypa, og flere løyper kan det bli!
Det er ingen grunn til å legge skjul på at vi har vært gjennom en utfordrende, krevende og
arbeidsintensiv styreperiode. Dette dokumenteres tydelig gjennom et nytt tiltak i styrevirksomheten,
NFHF-loggen. Denne loggen, eller dagboka, viser en raskt voksende virksomhet innenfor styret
gjennom perioden. Behovet for å konsolidere og fornye foreningsdriften var åpenbart til stede ved
markeringen av 10-årsjubileet i 2007. Samtidig er øket aktivitet en naturlig følge av den utviklingen
som skjer i forhold til ny bruk av fyrene, og i forhold til Kystverket som offentlig forvaltningsorgan.
Andre element som uten tvil har spilt inn, er driften av nettsidene fyr.no, etableringen av Kystverkmusea (formelt åpnet 2008), og forberedelsen av så vel Kulturminneåret som Nordisk fyrmøte
(Åland juni 2009) og det kommende landsmøtet, der NFHF har hovedansvaret for arrangementet.
Vi har store forventninger til det fyrhistoriske seminaret som foreningen, med medvirkning fra
Kystverket og Kystverkmusea, arrangerer i tilknytning til landsmøtet på Brekstad. Kystverket og
Kystverkmusea er, etter styrets syn, våre fremste naturlige samarbeidspartnere, og seminaret vil vise
mulige oppgaver, fremover og i fellesskap, til beste for fyrene og historien. Vi tror at vern og
bærekraftig ny bruk av fyrene vil være helt avhengig av et godt samarbeid mellom offentlige
forvaltningsorgan og de frivillige, ideelle kreftene, i samlet innsats for felles mål.
Stjørdal juni 2009
Eli Johanne Ellingsve
Styreleder Norsk Fyrhistorisk Forening

1 Landsmøtet 2007
Landsmøtet 2007 ble avviklet på Lindesnes fyr lørdag 15. september 2007. I alt 34 medlemmer med
stemmerett ble registrert. Jo van der Eynden ledet landsmøtet.
Fyrhistorisk seminar ble arrangert fredag 14. og lørdag 15. september (formiddag). Søndag 16.
september var det ekskursjon til fyrene på Hattholmen og Ryvinga.

2 Medlemmer og kontingent
Medlemstallet per 1. september 2009 er vel 230.
Ved landsmøtet i 2007 viste medlemsregisteret om lag 460 medlemmer. Det var knyttet betydelig

usikkerhet til dette tallet, på grunn av svikt i utsendelse av kontingentkrav i 2006 og 2007.
Omfattende arbeid er lagt ned i å oppdatere medlemsregisteret, og sikre kontingentinngang.
Medlemsmassen i 2009 består av fyr (mellom 30 og 40), fyrkommuner (ca. 15), foreninger, museer
og enkeltpersoner. Det sier seg derfor selv at det er svært vanskelig å beregne hvor mange personer
som egentlig står bak tallene i medlemsregisteret til NFHF.
Styret i NFHF gjennomførte i 2008 en vervekampanje rettet mot de enkelte fyr (med ny drift eller i
privat eie) og fyrkommuner, for å øke medlemstallet. Denne kampanjen resulterte i en betydelig
medlemsøkning. Arbeidet ble videreført i 2009, med flere nye fyrforvaltere som medlemmer. Styret
vurderer det slik at det fortsatt er mulig å styrke medlemsmassen ved slike tiltak, og at en bør følge
opp tiltaket. Målet bør være å få samtlige fyr med ny drift som medlem av NFHF, samt samtlige
fyrkommuner.
Styret fikk i 2008 laget innmeldingsblankett, til utlegging på fyr med ny drift. Muligheten for
innmelding av nye medlem via nettsidene består.
Kontingentsatsene har vært som følger i inneværende styreperiode:
Enkeltpersoner
200 kr
Fyr og fyrforeninger
300 kr
Bedrifter og offentlige instanser 500 kr
Styret foreslår å øke satsene fra 2010.

3 Tillitsvalgte
3.1 Styret
Styret har i perioden september 2007 – september 2009 bestått av følgende personer:
Styreleder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

Eli Johanne Ellingsve
Sigbjørn Ubostad
Erna Hoel
Birger Lindanger
Erik H. Nymoen
Karl Olsen
Eva Wathne
Evylyn Altø
Inger Anne Pareliussen

I forbindelse med forberedelser til landsmøtet og fyrhistorisk seminar på Brekstad ble styret styrket
med Evylyn Altø som fast styremedlem.
3.2 Valgkomité
Landsmøtet 2007 valgte Jo van der Eynden som leder av NFHFs valgkomité, med Stein Malkenes
og Johnny Storvik som oppnevnte komitémedlemmer.
3.3 Revisor
Landsmøtet 2007 påla det nye styret å finne ny revisor, etter at forrige revisor hadde trukket seg.

4 Styrets arbeid
4.1 Styremøter
Umiddelbart etter landsmøtet i 2007 ble det arrangert et uformelt styremøte i Kristiansand.
I inneværende styreperiode har styret hatt 4 ordinære styremøter:
Gullholmen fyr
10.–11. november 2007
Alnes fyr
1.–3. februar 2008
Bragdøya kystkultursenter
6.–7. september 2008
Agdenes fyr
30. januar–1. februar 2009
I tillegg har styret hatt telefonmøte 8. oktober 2007, 19. juni 2008 og 27. mai 2009.

4.2 Styresaker
Blant de saker styret har hatt til behandling, har vært:
Årsplan
Budsjett og regnskap
Medlemsregister og verving
Samarbeid med Kystverket
Samarbeid med Kystverkmusea
Gjenreising av fyret på Digerudgrunnen
Endring av lyset på Slåtterøy fyr
Nettsidene fyr.no
Vedtektsendringer
Landsmøte
Fyrhistorisk seminar
Kulturminneåret 2009 (prosjekt)
Internasjonalt arbeid
Plakat, diplom, salgsartikler, gaver

4.3 Deltakelse
Samarbeid
Introduksjonsmøte Kystverket Ålesund januar 2008 (hele styret unntatt Wathne)
Halvårlig møte mellom Kystverket og leietakerorganisasjonene (Oslo november 2007
Ellingsve+Nymoen, Oslo juni 2008 Ellingsve, desember 2008 avlyst, vår 2009 avlyst)
Møte mellom Kystverket Sørøst og leietakere av fyr i området (Arendal april 2008 Ubostad)
Møte med Kystverket Midt-Norge Ålesund juni 2008 om skilting av fyr (Ellingsve, Hoel)
Redaksjonsmøte Fyrhistorisk årbok (1 møte, telefonmøter, Lindanger (red.) og Ellingsve)

Møte med Kystverkmusea mars 2009 (Ellingsve, Lindanger)
Nordisk fyrmøte Åland 2009 (Ellingsve, Hoel)
Dialog med Kystverket (hovedkontor og regionkontor Midt-Norge) og Kystverkmusea om
arrangement av Fyrhistorisk seminar 2009 (Ellingsve).
Medlemskap
NFHF er medlem av Norges Kulturvernforbund. Foreningen har vært representert på 2 landsmøter
(Kristiansand 2008, Oslo 2009) ved Ellingsve og Lindanger (sistnevnte også som leder av
valgkomitéen i forbundet).
NFHF har også vært invitert til Oslo til faste ledermøter innenfor forbundet, men har ikke hatt
anledning til å delta.
Konferanser, seminarer, møter, foredrag etc.
Kystkulturkonferansen 2008 Bergen (Ellingsve)
Kystkulturkonferansen 2009 Fredrikstad (Ellingsve)
Åpningsseminar Kystverkmusea Lindesnes september 2008 (Ellingsve, Hoel, Ubostad)
Forberedende seminar Kulturminneåret Oslo oktober 2008 (Nymoen)
Forberedende seminar Kulturminneåret Sør-Trøndelag november 2008 (Ellingsve)
Det kongelige Norske Videnskabers Selskab (Trondheim) våren 2008 (Ellingsve, med foredrag om fyr)
Kystkulturdagene Lysøysundet 2008 (Ellingsve, med foredrag om fyr)
Kulturgruppen Panta Rei (Austrått) desember 2008 (Ellingsve, med foredrag om fyr)
Charlottenlund Rotaryklubb (Trondheim) juni 2008 (Ellingsve, med foredrag om fyr)
Åpningsseminar Kulturminneåret februar 2009 Trondheim (Ellingsve)
Seminar om vern av varder Gardermoen februar 2009 (Ellingsve)
Landsmøte Forbundet Kysten Brekstad april 2009 (Ellingsve)
Fyrsafari Flatholmen mai 2009 (Lindanger)
Fjordtur med Gamle Oksøy mai 2009 (Nymoen)
Fløttmannsdagen, Trondheim Kystlag juni 2009 (Ellingsve)
Kåseri ved bokslipp for oppdrettsnæringa i Trøndelag juni 2009 (Ellingsve)
Jubileumsseminar 100-årsfeiring Sula fyr juni 2009 (Ellingsve)
Fyrsafari på trøndelags- og nordmørskysten med Svenska Fyrsällskapet august 2009 (Ellingsve)

4.4 Arbeid i valgkomitéen
Valgkomitéen trådte i aksjon 2. juni, med oppfordring til styremedlemmene om å melde fra innen 1.

august om de ønsket å fortsette innenfor styret eller ikke. Styret har ønsket en noe mer aktiv
fremgangsmåte, og har oppfordret valgkomitéen til å innhente mer informasjon fra de enkelte
styremedlemmene.
4.5 Sekretariatsvirksomhet
Som i andre foreninger uten sekretariat utføres sekretariatsfunksjoner av styremedlemmene.
Styreleder fungerer også som daglig leder/sekretariatsleder, og bruker betydelig tid på å motta,
registrere, fordele og ev. besvare henvendelser til styret eller foreningen.
Det har gått mye tid med til å kartlegge og konsolidere foreningens stilling etter landsmøtet i 2007.
Særlig krevende har dette vært for kasserer og styreleder. Innføring av logg for henvendelser og
ekspederte tiltak viser en betydelig økning av arbeidsmengden utover i styreperioden, i samsvar
med styrets økende synlighet, tilgjengelighet og engasjement.
Uten midler til å etablere eget sekretariat (med regnskapssystem) begrenses styrets aktivitetsnivå,
og foreningen blir svært sårbar overfor omstendigheter utenfor egen rekkevidde (for eksempel
sykdom, arbeidsbelastning i yrkesliv).
Fravær fra yrkesarbeid ved NFHF-relaterte møter i ordinær arbeidstid (og mangel på midler til
frikjøp) er problematisk for flere nåværende styremedlemmer, og kan også komme til å hindre
valgbarhet ved fremtidige styrevalg.
Administrative oppgaver i forbindelse med planlegging og gjennomføring av det fyrhistoriske
seminaret har vært meget arbeidskrevende. En ytterligere stressfaktor har vært tregheten i
beslutningsprosessen mellom samarbeidspartnerne.
Arbeidsmiljøet innenfor styret i styreperioden har vært godt. Styremøtene har fungert godt, så vel
arbeidsmessig som sosialt. Arbeidsinnsatsen har dessverre variert noe, blant annet som følge av
styremedlemmenes yrkesliv.

5 Økonomi og regnskap
(2005-2007)
Landsmøtet 2007
2008
2009 (fram til landsmøtet)
Det vises til regnskapet for informasjon.
NFHF har sendt søknad til Kyst- og Fiskeridepartementet om grunnstøtte, med første formål å
oppgradere og videreutvikle nettstedet fyr.no. Vi har fått tilsagn om støtte i 2009, men beløpet er
foreløpig ikke kjent (juni).

6 Prosjektvirksomhet
Innenfor styret er det utarbeidet to fyrløyper i anledning Kulturminneåret 2009. Fyrløypene er
foreningens/styrets bidrag til fremming av fyrhistorisk virksomhet og ny bruk av fyr, i samsvar med
NFHFs formålsparagraf. Konseptet fyrløype kan videreutvikles og tilpasses andre geografiske
områder.
Fyr til fyr i Fosen er ei 280 n mil lang sjøløype mellom 23 poster (18 fyr, 1 tåkeklokke, 3 lykter og

2 varder) i gamle Fosen len på kysten av Sør-Trøndelag. Prosjektet omfatter ei digital løype, 1
løypefolder (gratis), 1 løypehefte (1 side per post, med historisk og praktisk informasjon), og
diplom.
Prosjektet har mottatt støtte fra Kulturvernforbundet, Kysten er klar (sammenslutning av
kystkommuner i Sør-Trøndelag) og Fiskarlaget Midt-Norge.
Gjennom dette prosjektet har NFHF utviklet nettverket mellom foreningen, fyr med ny bruk og
fyrkommuner i Midt-Norge, og i betydelig grad bidratt til å informere og skape oppmerksomhet om
fyr blant båtfolk.
Fyr til fyr på Agder
Oppdatert informasjon vil bli gitt på Landsmøtet.

7 Medlemsinformasjon
Nyhetsbrev
Fra og med årsskiftet 2007–2008 innførte styret en ordning med utsending av nyhetsbrev (papir,
epost og nettsider) for å gi a) informasjon fra styret, og b) informasjon om hva som skjer på fyrene.
I forkant av nyhetsbrevene er medlemmene blitt oppfordret til å sende inn informasjon om nyheter
til styret. Styret har også innhentet informasjon på egen hånd.

Epostliste
Styret har etablert ei epostliste (for medlemmer som har oppgitt epostadresse) som brukes i
forbindelse med utsending av informasjon (i tillegg til papir og nettsidene, etter behov).

8 Informasjon om NFHF og fyrhistorisk virksomhet
Styremedlemmene har, på ulike vis, bidratt til å spre informasjon om NFHF og fyrhistorisk
virksomhet
Intervju (radio, avis, ukeblad)
Pressemeldinger (avis, tidsskrift)
Artikler om fyr, sjømerker
Besvaring av henvendelser (tlf, epost)
Deltakelse på ’dager’ og arrangement
Ved Kronprinsens besøk på Haugjegla fyr i mai 2008 overrakte styreleder og kasserer (Ellingsve,
Hoel) ham et sett eldre fyrhistoriske årboker, fulgt av et ønske om at han vil bli medlem av
foreningen. (Tilbudet skal etter planen følges opp av skriftlig invitasjon.)

9 Internasjonalt samarbeid
Styreleder kontaktet høsten 2007 de nasjonale fyrforeningene i Sverige og Finland, med ønske om
videre samarbeid mellom foreningene. Det er også etablert kontakt med den islandske
fyrforeningen.
Styreleder har deltatt (Åland 2008) i forberedelsene til nordisk fyrmøte på Åland i juni 2009.
Styreleder har meldt interesse for medlemskap i World Lighthouse Society.
To styremedlemmer (Ellingsve, Hoel) deltok i den nordiske fyrkonferansen på Åland 4.-6. juni.

Konferansen markerte en betydelig styrking av det nordiske fyrsamarbeidet. Intensjonen er å følge
opp kontakten med ledermøter og nye konferanser. Spesielt gledelig var det også at tre av
foreningens andre medlemmer viste interesse for fyrarbeidet ved å delta. Når vi regner med
foredragsholderne fra Kystverket (Andresen) og Kystverkmusea (Pilskog), var den norske
kontingenten (7 personer) dermed den nest største (etter Finland, men foran Sverige).

10 Styrets hovedvurdering
Styreperioden 2007–2009 har vært en meget krevende arbeidsperiode. Betydelig virksomhet er lagt
ned på flere felt for å vurdere og konsolidere foreningens tilstand. Samtidig har styret arbeidet for å
sikre og styrke foreningens fremtid.
Foreningen har markert seg i mange sammenhenger, både overfor myndigheter (Kystverket,
Riksantikvaren, fyrkommuner), gjennom media (til opinionen), og i forhold til medlemsfyr og
personlige medlemmer med interesse for fyr.
En tidkrevende oppgave har vært å forsøke å få avklart forholdet til Kystverket og Kystverkmusea.
Viktige endringer i de nevnte instansene har funnet sted i den inneværende styreperioden, som
åpningen av Kystverkmusea i 2008 og Kystverkets vegring mot å yte finansiell støtte til det
nasjonale fyrhistoriske seminaret i 2009. En viktig oppgave for det kommende styret i NFHF,
dersom foreningen skal bestå som selvstendig organisasjon, vil være å arbeide for formalisert
samarbeid og identifisering av ansvar på områder der instansene er enige om å samarbeide.
Det er styrets vurdering at de oppgavene som foreningen ivaretar, er av vital betydning for å sikre
vern og ny, bærekraftig bruk av fyrene i fremtiden. Foreningen har identifisert og tatt hånd om
oppgaver som faller utenfor oppgavene til offentlige myndigheter. Dette er oppgaver av nasjonal,
felles, overgripende karakter i forhold til forvaltningen av de enkelte fyrstasjonene, som utføres av
lokale foreninger, stiftelser eller andre instanser. Foreningen har etablert og driver
informasjonsvirksomhet (nettsider og nyhetsbrev), til støtte og motivasjon for alle frivillige krefter
som samarbeider med offentlige myndigheter om fyrene.
I tillegg er foreningen, som eneste frivillige instans blant andre fyraktører (Forbundet
Kysten, Oslofjorden Friluftsråd, DNT), opptatt av den samlete nasjonale fyr- og merkehistorien,
uavhengig av ny bruk eller ikke. Dette reflekteres blant annet i tiltaket for registrering av navn og
dialektbetegnelser på ulike sjømerker, samt i det faktum at vi også setter lys på nedlagte fyr,
fyrruiner og fyr i privat eie.
I forhold til de rådende rammebetingelsene (status 2007, økonomi, styreressurser) sier styret seg
tilfreds med resultatet ved avslutning av styreperioden.

Eli Johanne Ellingsve (styreleder)
Sigbjørn Ubostad
Erna Hoel
Birger Lindanger
Erik H. Nymoen
Karl Olsen
Eva Wathne
Evylyn Altø
Inger Anne Pareliussen

