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Sak 07/22 Årsplan for 2022 
Året 2021 dreide seg i stor grad om å sikre økonomisk driftsgrunnlag, styrke kapasiteten i 

sekretariatet og starte oppskalering av aktiviteten vår. I 2022 er vi dermed langt bedre rustet enn før 

til å jobbe for 

− bevaring og ny bruk av norske fyrstasjoner og andre navigasjonsinnretninger 

− å sikre allmennhetens tilgang til fyrene 

− å dokumentere og formidle fyrhistorien. 

Internt og eksternt samarbeid 
Årets prioriterte tiltak forutsetter bidrag fra en lang rekke interne og eksterne ressurser som brenner 

for fyrsaken. Vi vil skape gode møteplasser for dem, både digitalt og fysisk. Nettverksarbeid styrker 

limet i organisasjonen og bidrar til at vi kan hente inn gode krefter til styret og de fem gruppene som 

jobber med følgende temaer: 

- økonomi 

- politisk påvirkningsarbeid 

- bygningsvern 

- synlighet 

- arrangementer 

I tillegg vil både tillitsvalgte, andre medlemmer og sekretariatet bidra som regionkontakter. 

NFHF er en kulturvernorganisasjon, men med sterke bånd til friluftslivet, reiselivsnæringen og kultur- 

og museumssektoren. Vi vil videreføre det tette samarbeidet med Kystverket og Kystverkmusea og 

være en aktiv part i Kulturvernforbundet. Vi er også del av Kystleden, som er et samarbeid mellom 

Forbundet Kysten, DNT, Friluftsrådenes Landsforbund, Padleforbundet og NFHF. I 2022 er det vår tur 

til å ha sekretariatsfunksjonen i Nasjonal Kystledgruppe, og det er naturlig å rette ekstra fokus mot 

fyrene som innfallsporter til friluftsliv langs kysten. 

Kontakten med politikere og embedsverk, både nasjonalt og regionalt, må også pleies, slik at vi får 

«en plass rundt bordet» når våre interessefelter diskuteres. 

NFHFs jubileumsfeiring 20.-21. august 
Det er 25 år siden at foreningen vår ble stiftet, og det skal feires med to innholdsrike dager i Stavern, 

i nært samarbeid med drivergruppene ved fyrene Svenner, Stavernsodden og Tvistein.  Vi håper at 

mange medlemmer ønsker å feire sammen med oss, enten i Stavern eller på et lokalt fyr. Vi deltar i 

kampanjen «Vår dag», som er en del av Frivillighetens år. Dermed kan medlemsfyr som drives av 

foreninger, søke om støtte til sitt eget jubileumsarrangement lørdag 20. august. 

Som vist i oversikten som følger, foreslås det en ambisiøs årsplan for 2022.  
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Prioritert arbeid 
 

Organisering 
og drift 

Tiltak Delmål Mål 

Styrke styrets strategiske arbeid. 
Strategiplan legges frem for 
landsmøtet 2023. 

Stimulere til faglig forankret 
og styrket innsats i 
arbeidsgruppene våre. 

Alle arbeidsgrupper har 
jevn aktivitet gjennom 
året, og styreleder 
koordinerer arbeidet. 

Stabil drift og oppskalering 
av arbeidet vårt. 

Styrke regionkontaktenes 
oppfølging av fylkeskommune, 
friluftsråd og andre regionale 
aktører innen kulturvern, 
friluftsliv eller kultur. 

Fange opp og være en 
aktiv part i saker som er 
viktige for formålet vårt. 

Sikre økonomisk grunnlag for 
ordinær drift. 

Beholde årlig grunnstøtte 
fra Klima- og 
miljødepartementet minst 
på dagens nivå. 

Arbeidet med prosjektutvikling og -gjennomføring trappes 
opp. 

Etablere fast samarbeid med andre landsdekkende 
fyrforeninger i Europa. 

Skape muligheter for 
erfaringsutveksling og 
prosjektsamarbeid. 

For 
medlemmene 
våre 

Tre regionale samlinger i prosjektet 
Regional fyrhistorie – vår kollektive kunnskap, 
i samarbeid med Kystverkmusea og andre organisasjoner. 

Tilby møteplasser og faglig 
påfyll, både digitalt og 
fysisk. 

Koordinere medlemsfyrs søknader om f.eks. 
momskompensasjon, midler fra Grasrotandelen og 
økonomisk kompensasjon under pandemien. 

Styrke medlemsfyrenes 
økonomi. 

Tilby medlemsfyr tilgang til og kursing i bookingløsning. 
Bestilling av overnatting og andre tjenester blir via deres 
egen hjemmeside, fyr.no og evt. i tjenester som hotels.com, 
Tripadvisor eller andre. 

Lette medlemsfyrenes 
arbeid og markedsføre 
besøkstilbud. 

Jobbe for at medlemsfyr som passer inn i Kystleden, kan tas 
opp der, og hjelpe dem til å få innpass i friluftslivets 
støtteordninger. 

Økning fra 24 til 30 
overnattingsfyr i Kystleden. 

Prosjektutvikling: Besøksfyr for fremtiden.  
Kartlegging av 
- medlemsfyrs ønsker og muligheter for utvikling. 
- potensial for besøkstilbud ved fyr som ikke har det i dag. 
- hvilke tiltak som gagner ulike grupper medlemsfyr. 
 
Kartleggingen avgjør hvilke tiltak som innarbeides i et 
prosjekt for reisemålsutvikling, som vi vil forsøke å finansiere 
og gjennomføre sammen med eksterne prosjektpartnere. 

Flere og bedre besøkstilbud 
og økte besøkstall, uten at 
det går utover 
fyrstasjonenes 
bevaringsverdi. 

  

https://fyr.no/regional-fyrhistorie-var-kollektive-kunnskap/
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Politisk 
arbeid 

Tiltak Delmål Mål 

Delta i aktuelle høringer og møter og være aktive i media. 

Øremerking av 
midler på 
statsbudsjettet 
til vedlikehold 
av Kystverkets 
fyr. 

Ivareta 
medlemsfyrenes 
interesser. 

Ordninger for 
driftstilskudd 
som gjør at alle 
medlemsfyr 
som drives av 
frivilligheten, 
kan søke om 
støtte på 
kommunalt, 
regionalt eller 
nasjonalt plan. 

Formidling 
og 
synlighet 

Videreutvikle fyr.no: 
- tilføyelse av flere og bedre bilder i fyroversikten. 
- lage søkbar oversikt over ansatte på fyrstasjoner opp gjennom 

tidene. 

Promotere 
fyrbesøk. 

Bidra til 
dokumentasjon 
om fyr og 
fyrhistorien. 

Fyr.no og sosiale medier: Produsere mer og bedre innhold som formidler 
kunnskap om fyr og fyrhistorie og inspirerer til fyrbesøk. 

25 % økt 
rekkevidde for 
nyhetssaker og 
andre innlegg. 

Feire NFHFs 25-årsjubileum, som også 
er «Vår dag» i Frivillighetens år. 

1500 deltagere på NFHFs 
arrangement i Stavern 20.-21. 
august. 

Økt 
engasjement for 
formålet vårt 
lokalt, regionalt 
og nasjonalt. 

20 medlemsfyr feirer med eget 
arrangement. 

Markering av Verdens fyrdag 18. august, Kulturminnedagene og 
Friluftslivets Uke. 

Planlegge Fyrhistorisk seminar i 2023 sammen med Kystverkmusea. 

Rekrutteringsarbeid 
Hundre medlemsfyr innen 25-
årsjubileet i august. 

 

 


