
Kystkulturen skal
bevares, men damå
reiselivet og frivillige
sørge for at fyrene blir
brukt. Først ut til
oppussing er Ona fyr.
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MOLDE/ÅLESUND: – Ona er andre-
prioritet forhelelandetiår,ogfør-
steprioritetnesteår.Detertilåleve
godt med, sier Romsdalsmuseets
direktør Jarle Sanden etter møtet
medKystverketiÅlesundfredag.
Elleve ordførere hadde meldt

sininteresseforåtaoppfyrproble-
matikkenmedkystdirektørKirsti
Slotsvik. Etter møtet ser de lyst,
men realistisk, på bevaring av fy-
renesine.Blantannetvillandfaste
fyrhastørresjansetilå«overleve»
ennandre.

Delt ansvar.–Kystverketerlike
stoltavkystkulturensomoss,men
devarrealistiskepåhvadefår job-
bet med, og hva de ikke har løs-
ningerfor,sierAnn-KristinSørvik
tilRomsdalsBudstikke.
IhenneskommuneliggerStav-

nesetfyr,drevetavStavnesetsven-
ner og «Stikk Ut»-post, som er et
godt eksempel på hvordan Kyst-
verketser forsegansvarsdelingen
forlandetsfyr.
– Sjøl om Kystverket avvikler

fyr, er de som eiere ansvarlig for
vedlikehold.Idagensmøtebledet
imidlertid klart for alle at halve
jobben ligger hos brukerne, sier
SandenogSørvik.

Omvisninger. Detbetyrat leie-
takeresomvenne-ogvelforening-
er, kommunen eller andre sørge
for at fyret gjøres tilgjengelig og
brukes.
ForOna fyrs del, er det i dag til-

feldigguidingiregiavClassicNor-
way, og der kan for eksempel vel-
foreningen og Romsdalsmuseet
bidratilåfortellehistorienbedre.
– Når turistbyråene sender tu-

risterdit,skaldetværeetklartsted
man kan stoppe og ta bilde. Sik-
kerheten og hvordan man viser
rundtinneifyrene,måmanseani
hvert enkelt fyr, siermuseumsdi-
rektøren.

Vil påvirke.Tross fellesmål for
bevaring av fyrene, kommerman
ikke unna at man må prioritere
blantalle fyrene langsnorskekys-
ten.
– Sjøl omdialogmøtet var godt,

vildetnokkommeenklarereplan
over hva som skal bevares og hva
somskal saneres.Det vil vi gjerne
uttale oss om, sier Eide-ordfører
Ove Silseth, somhar Kvitholmen
fyrisinkommune.
– Fyret som «kystens stavkir-

ke»,blenevnt.Deterviktigatvi,
trass i at teknologien har over-
tatt funksjonen til de fleste fyr,
viserhvilkendelavnorskhisto-
riedetteer.
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� Langs norskekysten ligger
mange fyr med et stort be-
hov for vedlikehold. Bare i
Midt-Norge er det 35 styk-
ker.

� I Møre og Romsdal er beho-
vet størst på Ona, Runde,
Grasøyane, Hogsteinen, Al-
nes, Ulla, Kvitholmen og
Grip.

� Nødvendig vedlikeholdet av
Ona vil ifølge Kystverket
koste 1–2 millioner kroner,
og er planlagt i 2014. For
hele landet har Kystverket
et etterslep på 2–3 milliar-
der kroner.

Kilde: Kystverket og RBs arkiv

NORSKE FYR I FORFALL

Forfaller: Fyret på Ona er 146 år gammelt og trenger sterkt vedlikehold. Ifølge Kystverkets befaring i mars er ikke
fyrets bæreevne svekket, men skifte av lykteglass og overflatebehandling til 1–2 millioner kroner er nødvendig.
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– Felles mål
Fylkets fyrordførere møtte Kystdirektøren

I Ålesund: F.v. Bjørn Sandnes (Haram), Ove Silseth (Eide),
kystdirektør Kirsti Slotsvik, Ann-Kristin Sørvik (Averøy),
Knut Støbakk (Giske), Bjørn Tømmerdal (Ålesund), Ingvild
Kragset og Harald Tronstad (Kystverket), Hans Endre
Sæterøy (Sandøy), Jarle Sanden og Arnulf Goksøyr (Herøy).
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FRÆNA: Politiet stoppet klokka 12.30
fredag en bilfører i kontroll i Fræna.
Mannenhadde ikke gyldig fører-

kort, og bilen han kjørte var uregis-
trert. Han anmeldes for forholdet,
melder politiet.

Bilist anmeldt

Den
gamle
flåte:

Ikke mindre enn tre seilfartøy
lå til kai på Åndalsnes en
finværsdag nylig. Ytterst MS
Framstig, som ifølge Wikipedia
ble bygd i Risør i 1914. Det er
en tidlegare fiske-, passasjer-
og føringsbåt, som har blitt
restaurert og rigga til
seilskøyte. FOTO: RAGNHILD BAKKE

et øyeblikk

TINGVOLL: Ei kvinne i 30-åra ble kjørt
til sjukehus etter en utforkjøring i
Tingvoll fredag kveld. Utforkjøringen
skjedde ved Eikremtunnelen, og po-
litiet ble varslet like før klokka 19. Det
var kun kvinna somoppholdt seg i
bilen da denhavnet utfor vegen og
landet på taket.
Hunhadde ikke synlige skader da

nødetatene kom til stedet,menble
likevel kjørt til sjukehus for nærmere
undersøkelse.
Bilen ble påført store skader.

Kjørte utfor og
havnet på taket


