Norsk Fyrhistorisk Forening
Årsmelding 2018

Tormod Steen, Jostein Korsnes, Heidi Eikremsvik, Henriette Skjæveland og André
Schau på Markøy fyrstasjon, i forbindelse med styreseminar i Farsund i 2018.
(Foto: Ola Sendstad)

INNHOLD
1 - Innledning
2 - Tillitsvalgte
2.1 - Styret
2.2 - Valgkomiteen
3 - Sekretariat
4 - Medlemmer og kontingent
5 - Aktivitet
5.1 - Styremøter
5.2 - Styrets og sekretariatets arbeid
5.3 - Samarbeid og medlemskap
6 - Styrets vurdering

Side 2 av 8

1 - Innledning
Årsmeldingen for 2018 inneholder en oversikt over styrets arbeid fra 1.1.18 til 31.12.18.
2 - Tillitsvalgte
2.1 - Styret
Leder:

Tormod Steen

2017 - 19

(Region Nordland)

Nestleder:

Heidi Eikremsvik

2018 - 20

(Region Vest)

Kasserer:

Jostein Korsnes

2018 - 20

(Region Midt)

Styremedlem: Marianne Johnsen

2017 - 19

(Region Midt)

Styremedlem: André Schau

2017 - 19

(Region Sørøst)

Styremedlem: Henriette Skjæveland

2018 - 20

(Region Sørøst)

Varamedlem: Inge Westad

2018 - 20

(Region Midt)

Varamedlem: Svein-Harald Eliassen

2017 - 19

(Region Troms og
Finnmark)

Nestleder Tore Berntsen, styremedlem Jan Erik Westergaard og vara Anne-Lise
Valaas valgte å gå ut av styret etter fullførte perioder. De ble erstattet av
henholdsvis Heidi Eikremsvik, Henriette Skjæveland og Inge Westad på
landsmøte 14.04.18. Kasserer Jostein Korsnes ble gjenvalgt.
2.2 - Valgkomiteen
Leder:

John Evensen

2016 - 19

Medlem:

Berit Johanne Vorpbukt

2017 - 20

Medlem:

Tore Berntsen

2018 - 21

Etter fullført periode ble Birger Lindanger erstattet av Tore Berntsen på
landsmøte 14.04.18.
3 - Sekretariat
Sekretariatet har vært driftet av Ola Sendstad, som er ansatt som daglig leder i
50% stilling.
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4 - Medlemmer og kontingent
31.12.18 hadde NFHF følgende medlemstall:
86 fyr (organisasjoner og privatpersoner som drifter fyr) (seks mer enn 31.12.17)
36 institusjoner (kommuner etc.) (én mindre enn 31.12.17)
200 personlige medlemskap (16 mer enn 31.12.17)
Kontingentsatsen har vært uendret:
Fyr: 400,-

Institusjoner: 600,-

Enkeltpersoner: 250,-

Familiemedlem til enkeltpersonmedlem: 100,-

5 - Aktivitet
5.1 - Styremøter
Styret har i 2018 gjennomført sju styremøter, og behandlet 58 saker.
Telefonmøte

07.02.18

Oslo

16.03.18

Telefonmøte

03.05.18

Oslo

08.06.18

Telefonmøte

13.08.18

Telefonmøte

02.10.18

Skypemøte

27.11.18

I tillegg har styret møttes til styreseminar i Farsund 30.8 til 2.9. Dette inneholdt et
tett program med fyrbefaringer på Søndre Katland fyr, Markøy fyr og Lista fyr,
jubileumsfeiring og treffe med venneforeningen for Søndre Katland, samt
strategimøter om foreningens arbeid.
5.2 - Styrets og sekretariatets arbeid
Utover foreningens kontinuerlige drift har styrets og sekretariatets arbeid i
2018 fokusert på igangsetting av vår nye støtteordning for ny bruk av fyr,
planlegging av ny nettside, bedring av foreningens økonomi og styrket
nytteverdi for medlemmene gjennom politisk arbeid.
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Prosjektstøtte til ny bruk av fyr
Etter samarbeid med og gave fra Sparebankstiftelsen DNB ble foreningen i
januar 2018 tildelt kroner 1,35 millioner, fordelt over tre år. Pengene skal deles ut
videre til ulike prosjekter ute på foreningens fyr. Støtteordningen ble utlyst og
styret mottok søknader fra 35 fyr om nesten 3 millioner kroner. Kroner 400 000,var avsatt til utdeling i 2018. Søknadene ble behandlet på styremøtet 08.06.2018.
Etter en helhetlig vurdering av alle prosjektene med utgangspunkt i tilsendt
søknad og utarbeidet veileder for støtteordningen ga styret tilsagn til 16
prosjekter på 16 ulike fyr.
Følgende prosjekter har fått tilsagn om prosjektstøtte for 2018:
- Restaurering av betongtrapp på Vibberodden fyr
- Restaurering av gulv på Vardø fyr
- Installering av kondensator på Ulvesund fyr
- Installering av ny solventilator på Søre Katland fyr
- Restaurering av rekkverk på Struten fyr
- Tilbakeføring og restaurering av kran på Slåtterøy fyr
- Utbedring av trapp og sti til Skongenes fyr
- Oppgradering av båten «Ryvingen» for transport til Ryvingen fyr
- Restaurering av fyrlykta på Obrestad fyr
- Bygging av ny pir på Kvitholmen fyr
- Utskifting av ovner på Kjeungskjær fyr
- Skifting av kledning og maling av fyrvokterboligen på Hatholmen fyr
- Bio-toalett på Geitungen fyr
- Destilator/watermaker til Færder fyr
- Reparasjon av vanncisterna på Fulehuk fyr
- Innkjøp av stillas for utvendig vedlikehold på Bremstein fyr
Prosjektene skal gjennomføres innen 14.06.2019.
Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB utløste en gaveforsterkning fra
Kulturdepartementet på kroner 123 875,-.
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Landsmøte
Annenhvert år avholder Norsk Fyrhistorisk Forening sitt landsmøte kombinert
med et fagseminar på en fyrstasjon. I 2018 var det år for et enklere landsmøte,
gjennomført i Oslo 14. april. Det var allikevel lagt opp til noen faglige innlegg fra
medlem og arkitekt Trine Mathea Skjeltorp om muligheter for bevaring og ny bruk
på Torbjørnskjær, Simen Pihl fra Kystverkmusea og Synne Corell fra styret i
Kulturvernforbundet.
Fyr.no
Fyr.no har utviklet seg til et populært nettsted for folk med interesse for besøksfyr
og fyrhistorie. Det har i 2018 blitt laget flere nettsaker og deler av informasjon og
bilder på fyr-sidene har blitt oppdatert. Selve plattformen begynner å bli utdatert.
Med tanke på nettsikkerhet og brukervennlighet på smarttelefon, nettbrett og
lignende trenger vi en oppgradering. I 2017 ble det utformet et enkelt forprosjekt
med kravspesifikasjon for ny nettside. I 2018 har det blitt hentet inn priser. Dette
viser at det minimum vil koste kroner 100 000,- å skifte ut plattformen. Det er
sendt ut flere søknader om støtte til dette prosjektet. Kroner 50 000,- er tildelt fra
A. Wilhelmsen Foundation. Grunnet manglende finansiering har ikke prosjektet
blitt igangsatt.
Øvrig informasjonsarbeid
Foreningen har kontinuerlig aktivitet på sosiale medier og besvarer jevnlig
henvendelser per e-post og telefon. 2000 personer følger NFHF på Facebook,
260 flere enn i fjor. Det er utsendt fire medlemsbrev.
MVA-kompensasjon
NFHF har i 2018 søkt om, mottatt og fordelt MVA-kompensasjon for 2017, for alle
organisasjonsmedlemmer som ønsker dette.
I 2018 var dette: Tvisteins venner, Venner av Slåtterøy Fyr, Filtvets venner,
Foreningen Onsøbeviset, Stiftelsen Gamle Struten, Homborsunds fyrs venner,
Lepsøyrevets fyrvenner, Ryvingens venner, Stavnesets venner og Vener av
Utvær.
Dette er en dobling, fem flere fyr enn i fjor. Det er bra, men styret ser gjerne at
enda flere av foreningens medlemmer benytter seg av denne muligheten.
Kroner 97 609,- ble utbetalt til Norsk Fyrhistorisk Forening. Kompensasjonen er
videre fordelt med en gjennomsnitlig utbetaling på kroner 6 630,- per fyr som har
søkt.
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Fyr-politikk
For bevaringsarbeidet for fyrstasjonene i statens eie er det budsjettet til
Kystverket som er mest avgjørende. I statsbudsjettet for 2019 får Kystverket
samme overføring som i 2018, justert for prisvekst. I teksten står det som et mål
at arbeidet med å redusere vedlikeholdsetterslepet for fredede fyrbygninger
videreføres. Dette er bra, men hjelper lite uten økte bevilgninger. Etterslepet er
på kroner 255 millioner, bare på de fredede fyrstasjonene. Totalt er
vedlikeholdsetterslepets på Kystverkets fyrstasjoner på 448 millioner
(Kystverkets rapport - kartlegging av fyrbygninger 2016, av Multiconsult).
I de siste årenes statsbudsjetter har det vært et eget avsnitt om Kystkultur, med
en øremerking på kroner 10,3 millioner. Dette gikk til delfinansiering av
Kystverkmusea (10 millioner) og Norsk Fyrhistorisk Forening (300 000,-). I siste
budsjett er hele avsnittet og øremerkinga fjernet. Det er usikkert hvordan dette vil
påvirke kystkulturvernet og fyr-feltet.
Kystverkmusea er ikke nevnt noe sted i budsjettet, i motsetning til både Norsk
Vegmuseum og Norsk Jernbanemuseum. Norsk Fyrhistorisk Forening,
frivilligheten generelt eller ny bruk av fyrstasjonene er heller ikke nevnt.
Daglig leder har i noen grad arbeidet politisk for bedring av rammevilkårene for
bevaring gjennom ny bruk av fyr. Foreningen arbeider for bedre økonomiske
rammer for Kystverket, Kystverkmusea og foreningen og dens medlemmer sitt
arbeid for fyrvern og fyrhistoria. Samtidig har det blitt argumentert for tydeligere
politiske føringer om at det frivillige arbeidet skal inkluderes i strategier og for økt
samarbeid mellom det offentlige og frivilligheten. Alle politikerene i transport- og
kommunikasjonskomiteen har vært kontaktet med forslag til endringer.
Det endte med at Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti tok inn følgende
merknad:
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil
påpeke at Kystverket har ansvar for bevaring av fyrstasjoner og fyrhistorie
som en del av vår felles kulturarv. Kystverket skal arbeide for bedre
forvaltning, formidling og allment tilgjengelig ny bruk av fyrstasjonene.
Arbeidet skal utføres i samarbeid med Kystmuseene og Norsk
Fyrhistorisk Forening. Disse medlemmer mener dette arbeidet må styrkes
i årene framover.
Fyrvern og fyrhistorie er et ansvar Kystverket har. Det gjøres mye bra, men det er
et stort behov for å tydeliggjøre og øke bevilgningene til dette arbeidet. Her bør
flere partier nå komme på banen.

Side 7 av 8

