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Norsk Fyrhistorisk Forening 

 

 

 

Mars 2020 ba vi medlemmene våre dele et bilde av fyret de sogner til, og fikk inn 

fantastiske fyrbilder fra hele landet. 
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Om årsmeldingen 
Denne årsmeldingen gir oversikt over virksomheten i Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) i 2020. 

Styret har ledet foreningen gjennom en periode med stor usikkerhet og smitteverntiltak som har 

påvirket alles hverdag. Årets arbeid har vært i tråd med foreningens vedtekter og arbeidsplan og 

budsjett for 2020. Vi har hatt stabil drift gjennom året og har fått utrettet mye for formålet vårt. 

 

Organisering 

Landsstyret 

 
Leder:  Henriette M. Skjæveland, Farsund    mars 2020 - 2021 
  Tidligere: styremedlem 2017, nestleder 2018-mars 2020 

  Heidi Eikremsvik, Langevåg     2019 - mars 2020 
  Tidligere: styremedlem 2011-2014 og 2018-2019 

Nestleder: Per Roger Lauritzen, Asker     mars 2020-2021 
  Tidligere: styremedlem 2018-mars 2020 

Kasserer: Jostein Korsnes, Kvamsøy     2011 - 2021 

 

Styremedlem: Marianne Johnsen, Averøy     2016 – 2021 

 

Styremedlem: André Schau, Drammen     2014 – 2021 

 

Styremedlem: Inge Westad, Alnes      mars 2020 – 2021 
  Tidligere: styremedlem 2005-2007, vara 2018-mars 2020 

Varamedlem: Svein Harald Magne Eliassen, Hammerfest   2017 - 2021 

 

 

Fra venstre: André Schau, Per Roger Lauritzen og 

Jostein Korsnes. Maranne Johnsen og Henriette M. 

Skjæveland. 

 

Endringer i styrets sammensetning i løpet av 

året: I mars fratrådte Heidi Eikremsvik som 

leder, og nestleder Henriette M. Skjæveland 

rykket opp. Styret valgte styremedlem Per 

Roger Lauritzen som ny nestleder. 

Varamedlem Inge Westad rykket opp til 

styremedlem. 

Etter forslag fra valgkomiteen vedtok 

landsmøtet 2020, som ble holdt i august, å 

prolongere styreperioden frem til landsmøtet 

2021. Det ble altså ikke holdt valg på noen av 

styrets medlemmer i 2020. 
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Valgnemnda 

 
Leder:  Berit Johanne Vorpbukt      2020 - 2021 
  medlem 2017-2019 

Medlemmer: Tore Berntsen       2018 – 2021 

  Knut Mørland       august 2020 – 2021 

  John Evensen       2016 – august 2020 

 

Arbeidsgrupper og regionkontakter 
Landsstyret har et fast arbeidsutvalg (AU), og i 2020 har det bestått av leder, nestleder, kasserer og 

organisasjonsrådgiver. 

I 2020 har landsstyret også fordelt en rekke arbeidsområder mellom dynamiske grupper, hvor styret, 

øvrige medlemmer og sekretariatet kan delta: 

Regionoppfølging  
 Sørøst - Henriette M. Skjæveland, André Schau 
 Vest - Elisabeth Carrera 
 Midt-Norge - Marianne Johnsen 
 Nordland, Troms og Finnmark – Elisabeth Carrera 
  
Økonomi Oppstart først i 2021 
  
Politisk arbeid André Schau, Inge Westad, Elisabeth Carrera 
  
Bygningsvern Oppstart først i 2021 
  
Synlighet Per Roger Lauritzen, Knut Mørland 
  
Arrangementer Marianne Johnsen, Wenche Hoel, Marit Uran Utheim 

 

Sekretariatet 
NFHFs eneste ansatte har vært organisasjonsrådgiver Elisabeth Carrera. Hun har hatt 50 prosents 

stilling og arbeidssted ved Kulturvernets hus i Oslo. Der har vi kontorfellesskap med andre frivillige 

organisasjoner tilknyttet Kulturvernforbundet. 

Carrera er redaktør for fyr.no og kontoene våre i sosiale medier. Hun er sekretariat for landsstyret og 

kontaktperson for medlemmer og publikum. Hun representerer oss i politiske høringer, i Nasjonal 

Kystledgruppe og i samarbeid med en rekke etater og organisasjoner. 
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Medlemmene våre 
NFHF kaller leietakere, forvaltere og eiere av avbemannede fyrstasjoner for «medlemsfyr». De 90 

medlemsfyrene har ulik organisasjonsform:

 

Øvrige medlemmer kaller vi «fyrvenner». De er ikke knyttet til en bestemt fyrstasjon. 

Medlemstall     
  31.12.2020  31.12.2019 
Medlemsfyr  90  90 
     
Fyrvenner:     
 Hovedmedlemmer 227  217 
 Husstandsmedlemmer 19  16 
 Foreninger/bedrifter/offentlige instanser 29  30 

 

Årets aktivitet 

Møter 
NFHF har et aktivt, arbeidende landsstyre. I 2020 var landsstyret samlet til to helgemøter, og det var 

hele ti digitale styremøter. Både styret og sekretariatet har vært på en rekke fyrbesøk og har hatt 

mange arbeidsmøter med medlemsfyr. 

NFHF har også hatt til sammen nesten 30 møter med Kulturvernforbundet, Nasjonal Kystledgruppe, 

Kystverket, Kystverkmusea, Norsk friluftsliv og Kulturminneavdelingen i Klima- og 

miljødepartementet. 

Landsmøte og Fyrhistorisk seminar 
Landsmøte og Fyrhistorisk seminar var planlagt på Lindesnes 27.-29. mars, men måtte avlyses da 

koronapandemien brøt ut. Landsmøtet ble til slutt gjennomført 22. august med 14 deltagere. De 

fleste deltok digitalt, og kun fire var samlet på Kulturvernets hus i Oslo. I tillegg var det både 

medlemmer og ikke-medlemmer som fulgte live-overføringen av møtet på Facebook. 

 

Info- og formidlingsarbeid 

Fyr.no og sosiale medier 
Fra og med 2020 har vi statistikk-verktøy som gir godt grunnlag for innholdsutvikling fremover. 

Fyr.no hadde oppimot 100 000 sidevisninger i året som har gått, og fyroversikten vår er den mest 

populære delen av nettstedet. Fyroversikten har blitt utvidet og forbedret, med tekster fra Per Roger 

Lauritzens bok Norske fyrstasjoner: besøksfyr langs hele kysten og flotte bilder fra en rekke 

fotografer. Vi prioriterer også dagsaktuelt stoff, og det ble publisert 40 små og store nyhetssaker om 

Forening/stiftelse 53Bedrift/privatperson 26

Kommune/museum 11
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fyr og NFHFs arbeid i løpet av året. Vi er aktive på Facebook (112 innlegg) og Instagram (32 innlegg og 

historier), og der når vi mange. I snitt er rekkevidden per innlegg 800 personer. 

 

I fyroversikten vår kan du lese om alle norske fyr opp gjennom tidene og hvilke av dem du kan besøke i dag. 

Kampanjer 
Hvordan skape engasjement ute på fyrene når fysiske samlinger må utgå? Vi styrket satsingen på 

digitale møteplasser, med de enkle midlene vi hadde til rådighet. Et par måneder ut i koronakrisen 

ble 17. mai et kjærkomment avbrekk for mange, selv om feiringen avvek fra det tradisjonelle. Mange 

fyrentusiaster sluttet seg til den lille kampanjen vår Fyrene flagger. Deltagerne heiste flagget på 

«sitt» fyr og delte bilder i sosiale medier. Tidligere år har vi hatt arrangementer på Verdens fyrdag, 

som er 18. august. I 2020 feiret vi ved å skape engasjement om spørsmålet «Hvilken kommune har 

flest fyr?». Svaret ble gitt i en liten filmsnutt om fyrene i vakre Kinn. Under Friluftslivets uke i 

september rettet vi fokus mot fyrene som turmål, med turtips og bilder fra spektakulære 

friluftsopplevelser. 

Direkte kontakt 
Kontakten med medlemmene våre har blitt trappet opp. Tidligere år har de mottatt tre-fire e-poster 

med foreningsstoff. I 2020 sendte vi i stedet ut ni nyhetsbrev, som er en kombinasjon av innhold kun 

for våre medlemmer og lenker videre til stoff vi legger åpent på nettet. 

Det kommer mange henvendelser per telefon, e-post og via fyr.no, både fra medlemmer og publikum 

generelt. I sommerhalvåret var det ekstra stor pågang fra feriehungrige nordmenn som ønsket 

fyropplevelser. Da er det en glede å gi dem god informasjon om norske besøksfyr. Øvrige 

forespørsler gjelder gjerne fyrhistorien, og mange er opptatt av folkene som arbeidet eller bodde på 

fyrstasjonene. 

 

Politisk arbeid 
NFHF jobber politisk for å bedre rammevilkårene for bevaring og ny bruk av fyrstasjoner. I mars-april 

kartla vi at medlemsfyrene våre i snitt forventet 60 prosent inntektsbortfall i 2020, som resultat av 

koronapandemien. Det største bortfallet forventet medlemsfyr drevet av foreninger/stiftelser – hele 

84 prosent. Tapet var hovedsakelig knyttet til inntekter fra overnattingstilbud: 

https://fyr.no/fyrene/
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Øvrige medlemsfyr  ble til en viss grad omfattet av støtteordninger, men få eller ingen medlemsfyr 

med ideell drift kvalifiserte for støtte fra krisepakken for frivilligheten. Vi samarbeidet med 

Kulturvernforbundet og Frivillighet Norge om å synliggjøre deres situasjon overfor 

Kulturdepartementet, og andre organisasjoner med utleieinntekter fremmet lignende saker. I slutten 

av juni kom endelig gjennomslaget, og 15 av våre medlemmer fikk deretter dekket inntil 70 prosent 

av inntektstapet sitt, til sammen nesten to millioner kr. I januar 2021 kom det ytterligere en 

utbetaling som gjaldt året 2020, og to medlemsfyr mottok til sammen 800 000 kr. 

Økning og øremerking av midler til vedlikehold av Kystverkets fyrstasjoner har også vært en viktig 

sak. Bevaring av fyr, eller fyrforfall, er i siste instans et politisk ansvar. Vi har også fortsatt arbeidet for 

at NFHF skal motta grunnstøtte fra Klima- og miljødepartementet, i likhet med 

kulturvernorganisasjoner som er direkte sammenlignbare med oss. Status til og med 2020 har vært 

at NFHF kun har mottatt beskjedne og usikre prosjektmidler, og ingen form for offentlig driftsstøtte. 

I løpet av året leverte vi til sammen fem skriftlige høringsinnspill til tre departementer og til 

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, hvor vi også deltok i muntlig høring om 

statsbudsjettet. 

 

Administrasjon 
Flere av NFHFs digitale kontorverktøy har blitt skiftet ut i 2020. Største endring er ny løsning for 

medlemsregister og kontingentinnkreving, som frigjør arbeidskapasitet i sekretariatet. Dette har også 

vært året hvor vi har blitt gode på digitalt samarbeid, og videomøter og deling av skylagret 

dokument-/bildearkiv fungerer bedre enn før med enklere, mer intuitive løsninger. 

 

Økonomi 

Reduserte driftskostnader under koronapandemien 
2020 var et arbeidsintensivt år for styre og sekretariat i NFHF, men med mindre reisevirksomhet og 

færre fysiske møter enn planlagt. Dermed ble kostnadene til reiser og bespisning rundt 65 000 kr 

lavere enn budsjettert. Koronastengt barnehage førte til at NFHFs eneste ansatte var fraværende i til 

sammen fem uker, og dermed fikk foreningen oppimot 20 000 kr i kompensasjon for lønnskostnader. 

Disse to faktorene har bidratt sterkt til det positive årsresultatet på 117 703 kr. 

Arrangementer/aktiviteter
7 %

Fyrbesøk uten overnatting
3 %

Overnatting
80 %

Serveringstilbud/annet salg
10 %

Annet inntektstap som skyldes koronasituasjonen
0 %
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Prosjektmidler og gaveforsterkning 
I 2020 sluttførte vi et treårig prosjekt finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. Vi ble tildelt hele 1,35 

millioner, som var øremerket tilrettelegging for ny bruk av fyrstasjoner. Prosjektmidlene ble fordelt 

mellom tiltak som bedret allmennhetens tilgang til fyrene, men uten å gå på bekostning av 

bevaringsverdien. Medlemsfyrene våre kunne få hel- eller delfinansiering av sine tiltak, og til 

sammen søkte de om 6,9 millioner kr. Prosjektet har vist oss hvor stor dugnadsinnsats som gjøres på 

norske fyr, men også det skrikende behovet for midler til materialer og profesjonelle tjenester. Se 

alle tiltak som har inngått i prosjektet. 

Prosjektmidlene fra Sparebankstiftelsen DNB har utløst gaveforsterkningsmidler fra 

Kulturdepartementet på til sammen 338 750 kr. Siste delsum på 113 750 kr vil bli utbetalt februar 

2021. Gaveforsterkningsmidlene benyttes i vårt generelle arbeid for bevaring og ny bruk av 

fyrstasjoner. 

 

Bidrag til medlemsfyrenes økonomi 
Medlemsfyr som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om momskompensasjon via NFHF. I 

2020 mottok ti av disse fyrforeningene og NFHF til sammen 220 000 kr i kompensasjon, en stor 

økning fra 83 000 kr i 2019. 

Vi har startet tiltak for å øke medlemsfyrs inntekter fra Grasrotordningen. Vi markedsfører ordningen 

og mottagerne på nettsiden vår og i sosiale medier. Dette arbeidet fortsetter i 2021. 

 

 

Godt arbeid i et krevende år 
Alle vet at 2020 var et vanskelig år, også for vår forening. Men vi fyrfolk er vant til å jobbe i 

motbakke, og under koronapandemien har NFHF skutt fart på mange områder. Vi har fått økt 

kapasitet og styrket kompetanse ved å opprette faste arbeidsgrupper hvor medlemmer bidrar. 

Sekretariatet har forenklet de administrative rutinene våre og videreutviklet fyr.no og innholdet vårt i 

sosiale medier. Vi har jobbet systematisk med å kvalifisere for offentlig driftstilskudd til sentralleddet 

og for å forbedre rammevilkårene for medlemsfyrene våre. Det politiske arbeidet vårt har blitt 

trappet opp, ikke minst for å rette fokus mot behovet for økte midler til vedlikehold av Kystverkets 

fyrstasjoner. Alt dette er arbeid vi nok vil se resultater av fremover. 

Mange medlemsfyr med besøkstilbud viste en fantastisk omstillingsevne i 2020 og klarte å ta imot 

gjester tross strenge smittevernkrav. Andre medlemsfyr så seg nødt til å holde stengt, men benyttet 

anledningen til å gjøre ekstra vedlikeholdsarbeid på fyrstasjonen. Mange har stått på og gjennomført 

store prosjekter. 

Vi er stolte av alt vi i fyrfamilien NFHF får til, og det er flott å se hvordan stadig flere engasjerer seg 

for å bevare fyrene og fyrhistorien vår. I 2020 viste vi at vi evner å drive det gode arbeidet vårt også 

under vanskelige omstendigheter. 

https://fyr.no/wp-content/uploads/2021/02/Tildelinger_2018_2020_20210226.pdf
https://fyr.no/wp-content/uploads/2021/02/Tildelinger_2018_2020_20210226.pdf
https://fyr.no/grasrotandelen/



