Årsmelding 2021

10. august 2021: Fulehuks Venner og NFHF samlet beslutningstakere, embetsverk og organisasjoner til seminaret Norske fyr
– bevaring og potensial. Fulehuk fyrstasjon fylte 200 år i 2021, og seminaret var ett av flere jubileumsarrangementer.
Foto: Geir B. Srisoi.

Henriette M. Skjæveland,
styreleder i NFHF.

Thorvald Haraldsen,
Leder av Fulehuks Venner.

To stortingsrepresentanter og én
statssekretær på trygg
koronaavstand fra styreleder og
daglig leder i NFHF.
Foto: Sven Gj. Gjeruldsen.
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Om årsmeldingen
Denne årsmeldingen gir oversikt over virksomheten i Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) i 2021.
Foreningens arbeid gjennom året var i henhold til vedtekter og vedtatt årsplan. Pandemien satte sitt
preg på driften, men samtidig passerte vi en milepæl i foreningens historie da vi for første gang ble
tildelt grunnstøtte over statsbudsjettet. Regnskapet viser et overskudd, som skyldes mindre
reisevirksomhet og lavere personalkostnader enn budsjettert. Driften var stabil gjennom hele året,
og vi trappet opp innsatsen på mange områder innenfor foreningens formål.
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Sekretariatet

Organisering og drift
Landsstyret
Leder:

Henriette M. Skjæveland, Farsund

2020 -

Tidligere: styremedlem 2017, nestleder 2018-2019

Nestleder:

Per Roger Lauritzen, Asker

2020 -

Tidligere: styremedlem 2018-2019

Kasserer:

Jens Erik Holmquist, Mandal

2021 2014 -

Styremedlem: Tone Elise Brenna, Hardbakke

mars 2021 - okt. 2021

Styremedlem: Kjell Ove Hveding, Sommarøy

okt. 2021 -
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Styremedlem: André Schau, Drammen

Tidligere: vara mars 2021-okt. 2021

Styremedlem: Sven Gj. Gjeruldsen, Oslo

2021 -

Varamedlem: Reidar Lindseth, Flatanger

2021 -

Endringer i styrets sammensetning i løpet av året:
Styremedlem Tone Elise Brenna trakk seg fra sitt verv i oktober, og varamedlem Kjell Ove Hveding
tiltrådte styret som fast medlem.

Valgnemnda
Leder:

Tore Berntsen

2021 -

medlem i valgnemnda 2018-2020

Medlemmer:

Knut Mørland

2020 -

Jostein Korsnes

2021 -

Arbeidsgrupper og regionkontakter
Landsstyret har i 2021 hatt et fast arbeidsutvalg (AU), som har bestått av leder, nestleder, kasserer
og daglig leder.
Regionalt arbeid er fordelt mellom fire regionkontakter/-grupper, hvor styret, øvrige medlemmer og
sekretariatet bidrar:
Sørøst

Henriette M. Skjæveland, André Schau, Sven Gj. Gjeruldsen, Jens Erik
Holmquist

Vest

Henriette M. Skjæveland, Elisabeth Carrera, Jan Erik Westergaard

Midt-Norge

Elisabeth Carrera

Nord-Norge

Elisabeth Carrera, Kjell Ove Hveding, Thormod Steen, Gunnar Lie Eide
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Foreningen har fem arbeidsgrupper, som koordineres av styreleder. I 2021 har følgende bidratt:
Økonomi

Jens Erik Holmquist, Grethe Modig Berntsen

Politisk arbeid

André Schau, Inge Westad, Johan Aakre, Knut Mørland, Jo van der
Eynden, Sven Gj. Gjeruldsen

Bygningsvern

Berit Johanne Vorpbukt

Synlighet

Per Roger Lauritzen, Knut Mørland, Sven Gj. Gjeruldsen

Arrangementer

Tone Elise Brenna, Marianne Johnsen

Styret har nedsatt en komité for NFHFs jubileumsfeiring i 2022, og ved årsskiftet består den av
Henriette M. Skjæveland og Sven Gj. Gjeruldsen.
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Sekretariatet
I februar kom Klima- og miljødepartementets tilsagn om grunnstøtte til NFHF, og i løpet av
våren/sommeren skalerte vi opp administrasjonen vår. Tidligere organisasjonsrådgiver Elisabeth
Carrera ble ansatt som daglig leder i 100 prosents stilling. Etter en rekrutteringsprosess med over 60
søkere ble Grethe Modig Berntsen ansatt i 50 prosents stilling som økonomi- og
prosjektmedarbeider.

Medlemmene våre
NFHF kaller leietakere, forvaltere og eiere av fyrstasjoner for «medlemsfyr». De 89 medlemsfyrene
har ulik organisasjonsform:
Kommune/museum 11

Bedrift/privatperson
24

Venneforening/stiftelse
54

Øvrige medlemmer kaller vi «fyrvenner». De er ikke knyttet til en bestemt fyrstasjon.
Medlemstall
31.12.2021
31.12.2020
Medlemsfyr

89

90

Fyrvenner:
Hovedmedlem
Husstandsmedlem
Forening/bedrift/offentlig instans
Æresmedlem

224
22
26
1

227
19
29
1
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Årets aktivitet
Møter
Covid-19 har skapt utfordringer for gjennomføring av fysiske møter. I 2021 ble det holdt tre fysiske
og syv digitale landsstyremøter. AU hadde fem digitale møter. Både styret og sekretariatet har vært
på fyrbesøk, og det har blitt gjennomført arbeidsmøter med medlemsfyr.
I løpet av året hadde NFHF til sammen over 40 møter som del av Kulturvernforbundet og Nasjonal
Kystledgruppe eller med samarbeidspartnere som Kystverket, Kystverkmusea og Riksantikvaren. Vi
hadde fem møter med forskjellige departementer.

Info- og formidlingsarbeid
Seminarer og foredrag
Tidligere år har Kystverkmusea og NFHF tilbudt et årlig Fyrhistorisk seminar i forlengelse av NFHFs
landsmøte, som dessverre måtte utgå i Covid-året 2021. Men større kapasitet i sekretariatet vårt og
romsligere økonomi rustet oss til å jobbe med andre seminarer og foredrag i 2021.
Regional fyrhistorie – vår kollektive kunnskap
I 2021-23 arrangerer NFHF og Kystverkmusea seks faglige samlinger, med prosjektstøtte fra
Kulturrådet. Noen samlinger er digitale, andre foregår ute på fyr, men alle er resultat av tett
samarbeid med lokale/regionale ressurspersoner. Vi skaper møteplasser hvor fyrentusiaster,
slektsforskere og lokalhistorikere utforsker og deler fyrhistorisk stoff. Kystverkmusea og NFHFs
fagressurser bidrar med et mer overordnet perspektiv.
Vi startet prosjektet digitalt 20. mars 2021, med foredrag om bl.a. slektsforskning, glemte fyr og
fyrhistorisk research. 18. september 2021 var det fysisk samling på Guldteigbrygga og Kjeungskjær fyr
på Ørlandet, i tett samarbeid med Kjeungen kystlag. Da var temaene blant annet fremveksten av fyr
og fyrlykter i Trøndelag og Kjeungskjær fyrs betydning for lokalmiljøet på Uthaug. I oktober var det
planlagt en tredje samling, med fyrene utenfor Florø som arena. Dette måtte vi utsette til 2022, men
en rekke ildsjeler både i Florø og på Vågsøy er i gang med å samle stoff. Både medlemsfyr og
entusiaster fra foreningen Slekt og data bidrar, og vi kan glede oss til et dykk i Kinn kommunes
fyrhistorie.

Kjeungen kystlag skysset seminardeltagere ut til Kjeungskjær fyr med flotte åfjordsbåter. Odd Kalvå var både skipper og
omviser. Foto: Elisabeth Carrera.

Enkelte foredrag fra årets samlinger finner du her: fyr.no/regional-fyrhistorie-var-kollektive-kunnskap
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Landsmøte
Landsmøtet ble avholdt digitalt 20. mars. Det var opprinnelig planlagt som del av en seminarhelg på
Lindesnes, men det ble forhindret av pandemien. 26 deltagere var samlet i møteplattformen Zoom,
og 68 personer var innom direktesendingen av møtet på Facebook. All info om landsmøtet:
fyr.no/om-oss/#Landsmtet.

Norske fyr – bevaring og potensial
Fulehuk fyrstasjon hadde 200-årsjubileum i 2021, og Fulehuks Venner feiret med arrangementer
gjennom året. NFHF ble invitert til å være medarrangør for seminaret Norske fyr – bevaring og
potensial, og 10. august var lokal- og rikspolitikere, forvaltningsapparat og organisasjoner samlet til
faglig påfyll og dialog ute på fyret. På seminaret, og i pressedekningen det skapte, fikk vi vist frem
flott bevaringsarbeid og ny bruk av fyr, men også hvilke utfordringer arbeidet møter.

Fyr.no og sosiale medier
NFHF når godt frem med stoffet på fyr.no og i sosiale medier. Trafikken på nettstedet utgjør oppimot
100 000 sidevisninger i året, og tallet har vært stabilt i senere år. I 2021 publiserte vi 43 nyhetssaker
om fyr, kystkultur og NFHFs arbeid. I tillegg til nyhetssakene er det fyroversikten som er mest
populær. Stoffet fenger, og nettstatistikken viser at folk bruker god tid på tekst og bilder.
Fyroversikten vedlikeholdes løpende med oppdatering av tekster, stadig bedre bildemateriale og
lenke videre til aktørene som driver besøksfyr.
I 2021 hadde vi fin økning i sosiale medier. På Facebook når vi langt flere per innlegg:
Antall innlegg

Facebook

2020
112

2021
87

Rekkevidde per innlegg
(antall personer)
2020
2021
801
1200

Klikk, reaksjoner, kommentarer
eller delinger per innlegg
2020
2021
110
123

På Instagram har antall følgere økt med 48 prosent. Innleggene der er visuelle invitasjoner til å lære
mer om fyr:

Stoffet vårt på fyr.no og i sosiale medier holder jevnt høy kvalitet, ikke minst fordi flinke fotografer
bidrar med gode bilder. Både medlemmer og andre fyrentusiaster lar oss bruke bilder vederlagsfritt.
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Bidrag til forskning
Kulturvernforbundet deltar i forskningsprosjektet RUVIVAL, som dreier seg om bærekraftig
stedsutvikling ved bruk av kulturmiljøer. NFHF har bidratt til at to av våre medlemsfyr, Tungenes og
Obrestad, er caser i prosjektet, og vi har bistått forskerne med info om ny bruk av avbemannede
fyrstasjoner. I forlengelse av dette holdt vi 14. oktober et foredrag for masterstudenter ved NMBU på
Ås, som studerer regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling. Bevaring og ny bruk av fyr
henger tett sammen med plan- og utviklingsarbeid nasjonalt, regionalt og lokalt. Det er viktig at NFHF
har godt samspill med relevante fagmiljøer.

Noen ganger skaffer vi til veie historiske bilder, ikke minst når vi skal formidle fortellinger om dem
som levde og arbeidet på fyrstasjonene.

Direkte kontakt med medlemmer og publikum
Nå som NFHFs kontor er bemannet alle hverdager, har vi økt kapasitet til å svare på henvendelser fra
medlemmer, pressen og allmennheten. Og det er gledelig at antall forespørsler øker i takt med
NFHFs aktivitet. Henvendelser fra folk som ønsker å besøke fyr, er fortsatt hyppigst om våren og
sommeren, men vi ser en tendens til at flere vil ha info om høst- og vinterbesøk.
Vi er tilgjengelige for én-til-én-kontakt med medlemmene våre, men kommuniserer også i felles-eposter og nyhetsbrev. I 2021 sendte vi ut åtte nyhetsbrev med foreningsstoff, nyheter og
fyrhistoriske artikler. Nyhetsbrevene blir åpnet av 57 prosent av mottakerne, og det er en veldig høy
andel. Tilsvarende tall for sammenlignbare avsendere er 35 prosent.
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Arendalsuka
2021 var første år NFHF deltok på Arendalsuka. Det er en stor og viktig møteplass, ikke minst i et
valgår, og vi høstet nyttige erfaringer ved å stå på stand sammen med Kulturvernforbundet.
Besøkende på standen var interessert i bevaring og ny bruk av fyr, og vi fikk drevet nyttig
nettverksarbeid også på arrangementer og i møter.
Kystverkets leietakersamling
12.-14. november inviterte Kystverket til nasjonal samling for leietakere på fyr i etatens eie.
Vertskapet tok godt imot oss i Ålesund, med innlagt besøk og festmiddag på Alnes fyr og
opplevelsessenter. Vi fikk gleden av å møte driverne fra 49 fyr, hvorav 41 er tilsluttet NFHF. Det ble
en innholdsrik helg med stort faglig utbytte og rom for gode samtaler.

Politisk arbeid
NFHF jobber løpende med å ivareta medlemsfyrenes interesser. I 2021 har vi rettet fokus mot blant
annet disse sakene, som også må følges opp fremover:
-

Økning og øremerking av midler til vedlikehold av Kystverkets fyrstasjoner.
Kompensasjon til medlemsfyr for inntektstap og økte utgifter i koronaårene.
De økonomiske rammene for båttransport av fyrgjester.
Tippemidler til renovering av fyr med overnattingstilbud.
Kvikksølvsanering på publikumsstengte fyr.

På et mer overordnet nivå har vi jobbet med to viktige saker innen kulturvern: Bevaringsstrategiene
som Riksantikvaren er i gang med å utarbeide, og kulturmiljøloven som etter hvert skal erstatte
dagens kulturminnelov.
I løpet av året har vi deltatt i en rekke innspillsmøter, inkludert budsjetthøring i Stortingets transportog kommunikasjonskomité. Vi har levert tre skriftlige høringsinnspill til departementer og Storting.
Etter høstens regjeringsskifte ble ansvaret for Kystverket overført fra Samferdselsdepartementet til
Nærings- og fiskeridepartementet, og NFHFs politiske arbeid må tilpasses den nye
departementsstrukturen.

Økonomi
Lave driftskostnader og solid overskudd
I likhet med i 2020 har koronapandemien ført til mindre reisevirksomhet og færre fysiske møter enn
planlagt. Dermed ble reise- og møtekostnadene lavere enn budsjettert. Samtidig er vi i en fase hvor
virksomheten vår trappes opp, og det var først fra juni av at sekretariatet hadde 1,5 stilling. Dette er
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de to hovedårsakene til årets solide overskudd på nesten 950 000 kr, og vi kan ikke forvente et
lignende resultat i årene som kommer. Ved årsskiftet er egenkapitalen vår på 1,2 millioner, som etter
fullført oppskalering av virksomheten vår vil tilsvare litt i overkant av et halvt års driftskostnader.

Kutt i tilskudd fra Kystverket
I 2021 har vi startet en oppskalering av driften vår som vil være videreførbar i årene som kommer,
forutsatt at vi beholder den statlige grunnstøtten. Samtidig er det beklagelig at Kystverket har kuttet i
tilskuddet vi i mange år har mottatt til info- og koordineringstiltak for besøksfyr. Disse midlene har
hovedsakelig sikret utvikling og drift av nettsiden fyr.no og kapasitet til å besvare henvendelser fra
fyrturister. I årene 2016-2020 mottok vi 300 000 kr, altså en realnedgang hvert år, og i 2021 er
tilskuddet kuttet til 200 000 kr.

Bidrag til medlemsfyrenes økonomi
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Medlemsfyr som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke om momskompensasjon via NFHF. I
2021 mottok elleve av disse fyrforeningene og NFHF til sammen 188 602 kr i kompensasjon. Det er
første gang at det utbetales full kompensasjon, altså åtte prosent av foreningenes driftskostnader.
I Covid-året 2021 kom det to stimuleringingsordninger for frivilligheten, som NFHF har fulgt nøye
opp. Den første av de to ordningene kunne medlemsfyr søke på via NFHF. Støtten ble beregnet ut
ifra momskompensasjonen som ble utbetalt i 2020, og ti fyr fikk utbetalt 29 204 kr til sammen.
I den andre ordningen kunne det søkes om kompensasjon for inntektstap og økte utgifter knyttet til
Covid-pandemien. Foreløpig gjaldt ordningen perioden 1. januar til 31. oktober 2021, men det er
varslet at tidsrommet vil bli utvidet. Søknadene er ikke ferdigbehandlet, men per d.d. har ti av våre
medlemsfyr fått utbetalt til sammen 1 427 906 kr.
Flere av våre medlemsfyr har store inntekter fra Grasrotordningen. Vi bidrar til å markedsføre
ordningen og mottagerne på nettsiden vår og i sosiale medier.

Godt rustet for økt innsats
I 2021 fikk vi endelig økonomisk handlingsrom til å styrke Norsk Fyrhistorisk Forening. Med
grunnstøtte fra Klima- og miljødepartementet kan vi ha en administrasjon som sikrer stabil drift og
legger til rette for den store frivillige innsatsen som gjøres av landsstyret og arbeidsgruppene våre. Vi
har begynt å trappe opp aktiviteten vår, særlig innen formidlingsarbeid. Faglige samlinger styrker
nettverket av entusiaster som bidrar til bevaring og ny bruk av fyr. Samtidig forteller vi historien om
fyrene og fyrfolket, og vi stimulerer andre til å samle inn og dele stoff.
Å sikre bedre rammebetingelser for bevaring og ny bruk av fyrene er et evighetsarbeid, men vi har
tydeligere stemme enn før når vi jobber politisk. Tett kontakt med Kystverket og Kystverkmusea er
også en forutsetning for å støtte opp om det gode arbeidet som medlemsfyrene våre gjør.
Samarbeidet med andre organisasjoner, ikke minst Kulturvernforbundet, styrker oss faglig og gir økt
gjennomslagskraft. Som en av partene i Nasjonal Kystledgruppe har vi godt samarbeid med DNT,
8

Friluftsrådenes Landsforbund, Forbundet Kysten og Norges Padleforbund. Det er viktig for fyrenes
rolle som innfallsporter til kystfriluftsliv.
Styret er stolt av den jobben som er lagt ned i 2021, og snart i 25 år. Vi følger med på utfordringene
som medlemsfyrene har, slik at vi kan støtte dem. Det er en utfordrende lidenskap å jobbe med
fyrene. Vær og vind, trang økonomi og evig vedlikeholdsarbeid skaper beinharde kår. Men vi er alle
del av den store fyrfamilien som vil at fyrene skal bestå som kystens katedraler, og fylles med gode
tilbud som kommer allmennheten til gode. Vi er stolt av alt vi får til, og lar oss ikke stoppe av
utfordringene som blir servert. Det vi har oppnådd i året som har gått, har styrket styrets motivasjon
og trygghet i at det vi sammen gjør, er veldig viktig.

Henriette M. Skjæveland
styreleder

Per Roger Lauritzen
nestleder

Jens Erik Holmquist
kasserer

André Schau
styremedlem

Sven Gj. Gjeruldsen
styremedlem

Kjell Ove Hveding
styremedlem
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Oslo, 25.02.2022

Elisabeth Carrera
daglig leder
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