
Til medlemmene i Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF)! 
 
Fyrfamilien 
 
Fyrvenner har alle en interesse i å ta vare på og gi fyret ny bruk. Dette arbeidet er vi alene om. 
Det ble derfor stiftet en landsforening for best mulig å ta vare på fyrlagene sine interesser. Nå 
står vi overfor flere utfordringer. Dette samtidig med at mange rapporterer at foreningene sliter 
med det frivillige arbeidet. Landsmøtet gav derfor styret i oppdrag å utvikle organisasjonen til å 
bli mer robust. 
 
Ny organisasjonsform  
 
Siden starten av foreninga i 1997 har foreningsstrukturen vært den samme.  Lokalforeningene og 
NFHF har sammen klart å demme opp for den avhendingsbølgen en hadde av fyrstasjoner rundt 
1990-åra. For arbeidet som vi i fellesskap har bidratt til, ble NFHF tildelt den europeiske 
kulturminneprisen i 2017. 
 
Juryen skriver i sin begrunnelse : ”Engasjementet til Norsk Fyrhistorisk Forening for bevaring av fyr har 
endret hvordan folk ser disse bygningene som fellesskapets kulturminner. De har til og med lyktes med å få denne 
viktige delen av norsk kulturarv inn i skolens pensum. 
Denne dedikerte organisasjonen har lyktes med å bevare Norges fyrstasjoner som en del av Europas maritime 
kulturarv. Det er imponerende hvordan de har gjort krevende bevaring mulig gjennom utvikling av små 
bærekraftige bedrifter på fyrene, som kaféer og overnattingstilbud.” 
 
Landsmøtet i NFHF har behandlet framtidig organisering på sine landsmøter i 2016, -17, -18 og 
19. På landsmøtet i 2019 ble det vedtatt å utrede forslag til en ny organisering etter alternativ b og 
c. 
 
Vi hadde da har 3 alternativer : 

a. Nullalternativet – som i dag 

b. Dobbelt medlemsskap 

c. Gjennomgående medlemsskap 
 
Styret behandla saken i flere styremøter, og dette ble godkjent 5.10.2019 i sak 23/19. 
 
Norsk Fyrhistorisk Forening har i dag medlemsfyr med ulik organisering. Aksjeselskap, 
kommuner, turistforeningsfyr og kystlagsfyr vil fortsatt være medlem som i dag. For disse vil det 
ikke bli noen endring. 
 
Målet er å få frem et større medlemstall, som synliggjør det store og viktige engasjementet som en 
har rundt om på de mange fyrstasjonene. Kort om de forskjellige alternativene: 

a) Nullalternativet - som i dag. Vi har for dårlig økonomi og for få direkte medlemmer til å 
få støtte fra departement. En frykter at dette alternativet vil føre til sakte avvikling av 
foreningen. 

b) Dobbelt medlemskap. Her blir det opp til fyrlagene sine årsmøter hvert år om en skal 
være medlem i landsforeningen i tillegg til det lokale. For eksempel hadde Norsk jeger- og 
fiskeforening dobbelt medlemskap fram til 2017. Da gikk de over til gjennomgående.  Vi 
har ikke funnet andre landsforeninger som har dobbelt medlemsskap. 

c) Gjennomgående medlemsskap. En er medlem i NFHF og i det lokale fyrlaget, enten som 
direkte medlem eller gjennom sitt fyrlag.  
 



Styret vil anbefale ovenfor medlemmene at en går for c–alternativet.  
Dette vil gjøre at Norsk Fyrhistorisk Forening vil få et langt større medlemstall og alle de 
fordelene dette kan innebære, bl. a økonomisk. Dette vil etter styret sin mening gi en vesentlig 
styrking av foreningen sin nasjonale/internasjonale posisjon som talerør for en samlet 
fyrfamilie. Det er i dag mellom 3000 og 6000 mennesker som har tilknytning og interesse av 
fyrarbeidet. Med flere medlemmer i landsforeningen er sjansen for statlig støtte mye større. 
Dette gir oss en mulighet til å kunne følge bedre opp de enkelte fyrene. 
 
En slik ny organisering vil gi det enkelte fyrlag en bedre mulighet til å informere omverden om 
sine aktiviteter og tilbud. NFHFs hjemmeside, www.fyr.no, vil kunne være en viktig 
informasjonskanal ut til omverden. Ved å satse slik sammen vil det enkelte fyrlag kunne høste 
fordeler lokalt og samtidig være med å skape en robust organisasjon som blir lagt merke til i 
samfunnet. 
Vi går inn i en framtid med knapphet på ressurser. En styrking av et samlende sentralledd med 
en vesentlig større medlemsmasse enn i dag, vil være avgjørende for å ta del i den fordeling av 
knappe ressurser som ligger foran oss. 
 
En slik organisering vil ikke endre nevneverdig det enkelte fyrlag sin hverdag. I det ligger at en 
ikke berører det enkelte fyrlag sine interne beslutninger og arbeidsmåter. Det fortsetter som før. 
Forskjellen ligger i at sentralleddet legger til rette for medlemsregistrering og 
kontingentinnkreving. Dette vil gi oss en ensarta og sikker organisering av medlemslistene fra det 
enkelte fyrlag og tydeliggjøre NFHF som en landsomfattende fyrorganisasjon. 
 
En slik forholdsvis liten omorganisering vil kunne gi NFHF en vesentlig større medlemsmasse og 
tyngde som talsperson i nasjonale og internasjonale fyrrelaterte spørsmål. En slik organisering vil 
også være med å videreføre den posisjon vi fikk som fyrorganisasjon gjennom den Europeiske 
kulturprisen i 2017. 
 
Vi ber det enkelte medlem og fyrlaga om å sende oss sine synspunkt på en slik 
organisasjonsmessig endring. Målet er å styrke NFHF som en landsomfattende organisasjon for 
framtida. Frist 20 januar 2020. 
 
Send høringssvar til info@fyr.no eller per post til Norsk Fyrhistorisk Forening, Øvre Slottsgt. 2b, 
0157 OSLO. 
 
 
Oslo 5. oktober 2019.  
Styret for Norsk Fyrhistorisk Forening, 
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