
 
  

Nytt om fartøyvern 
oktober 2012 

Følg foreningen på Facebook 
Vil du ha oppdateringer og nyheter om fartøyvern på 
Facebook? Følg link eller søk etter Norsk Forening for 
Fartøyvern og trykk ”lik”: 
http://www.facebook.com/Fartoyvernforeningen 
  

Årsmøte 2012 i Bodø 
Helgen 12.-14. oktober holdt foreningen årsmøte i Bodø. 
Årsmøte var godt besøkt med 70 deltakere. Ni nye fartøy 
ble tatt opp som medlemmer, og foreningen teller fra 
nyttår 157 medlemmer. De nye medlemmene er: ”Bolga”, 
”Brannflu”, ”Gamvik”, ”Havblikk”, ”Hulda”, ”Nybakk”, 
”Rapp”,  ”Sporen” og ”Willy”. Det var valg av styret for 
2013, og to nye personer ble valgt inn: Terje Olsen fra 
”Iona” og Trond Marius Melsom fra ”Mohawk” som vara. 
På fagseminaret var temaet konsolidering mellom 
museum og fartøy. Anna Kristine Jahr Røine, direktør på 
Fetsund Lenser, holdt innlegg om museumsdrift og 
eierskap for vernet fartøy. Edmund Eilertsen, sekretær og 
skipper på ”Hansteen”, holdt innlegg om forventninger 
til konsolidering. Helgen ble avsluttet med tur til 
Kjerringøy Handelssted i strålende høstvær. 
 

Statsbudsjettet 2013 
Statsbudsjettet for 2013 ble lagt fram 8. oktober, og igjen 
står fartøyvernet på stedet hvil. Beløpet 43,7 mill. kr 
består av 42 mill. kr til fartøyvern og 1,7 mill. kr som er 
driftsmidler til Norsk Forening for Fartøyvern. 
Bevilgningen på 42 mill. kr har stått stille siden 2009. 
Dette til tross for at miljøvernministeren la fram en 
nasjonal fartøyvernplan for 2010-2017 hvor behovet for 
tilskuddsmidler til fartøyvern er satt til hele 88 mill. kr i 
2013. 
  
I statsbudsjettet er det satt av 22 mill. kr på post 72 som 
ennå ikke er ferdig fordelt, men skal fordeles på et senere 
tidspunkt. Hvordan denne fordelingen er tenkt, kommer 
ikke fram.  
  
Norsk Forening for Fartøyvern mener at når regjeringens 
egne beregninger tilsier en kraftig økning til fartøyvernet, 
så er 10 mill. kr et minimum hvis man mener at 
fartøyvern og kystkultur skal være et satsningsområde. 
Lovord og festtaler må nå gjøres til handling. 
 
Les styreleder Jan Welde sitt innlegg ”Fortvilelsens dag 
for norsk fartøyvern” i Stavanger Aftenblad i forbindelse 
med statsbudsjettet: 

http://redir.opoint.com/?key=BFB4qkRDqdQ1HWIP4II
a 
 
Les Øyvin Konglevoll sitt debattinnlegg i avisen Firda om 
årets statsbudsjett: 
http://redir.opoint.com/?key=DGOIeMYdPbGKu9vsLN
dJ 
 
Les Per Reffhaug sitt innlegg i avisa Nordland om 
bevilgning til fartøyvern: 
http://redir.opoint.com/?key=Gy0504ZTmgfj15zFF5I1 
 

Høringsmøte i energi- og miljøkomiteen 
Foreningen har bedt om høring i energi- og 
miljøkomiteen i forbindelse med behandling av 
statsbudsjettet i Stortinget 25. oktober. Foreningens 
generalsekretær, Ann Berith Hulthin, vil møte fra 
foreningen og vil be komiteen om å øke posten til 
fartøyvern. 
 

Haldenkanalen inn på statsbudsjettet 
Haldenkanalen er foreslått inn på statsbudsjettet under 
Teknisk industrielle kulturminner. Riksantikvar Jørn 
Holme og et par stortingsmenn kom med den gledelige 
nyheten på et besøk på Ørje noen dager før 
statsbudsjettet ble lagt fram. Slusene krever kontinuerlig 
ettersyn og reperasjoner for at de skal virke. Det gledelige 
nå er at det blir en forutsigbarhet og mulighet for å 
planlegge, sier daglig leder i Haldenvassdraget 
kanalselskap. Haldenkanalen har tre sluser; Brekke, Ørje 
og Strømsfoss og ble opprinnelig bygget for 
tømmerfløting. Etter hvert ble det også en 
turistattraksjon med rundreise fra Oslo med tog og båt 
opp kanalen for så å ta tog tilbake til Oslo. Les mer: 
http://redir.opoint.com/?key=iZQNRJAbl5cEeU16nZPc 
 

Sikrer fortsatt drift ved Bredalsholmen 
Miljøverndepartementet og Riksantikvaren har gjennom 
en samarbeidsavtale med Vest-Agder fylkeskommune 
sikret fortsatt drift ved Bredalsholmen dokk- og 
fartøyvernsenter, skriver Miljøverndepartementet i en 
pressemelding. Departementet vil gjennom en 
omdisponering på Riksantikvarens budsjett sikre 2 
millioner kroner til videre arbeid på lastebåten 
”Fredrikshald” som ligger i dokk ved Bredalsholmen. 
Dermed unngår man ytterlige permitteringer ved 
fartøyvernsentret. Les hele pressemeldingen: 

http://www.facebook.com/Fartoyvernforeningen
http://redir.opoint.com/?key=BFB4qkRDqdQ1HWIP4IIa
http://redir.opoint.com/?key=BFB4qkRDqdQ1HWIP4IIa
http://redir.opoint.com/?key=DGOIeMYdPbGKu9vsLNdJ
http://redir.opoint.com/?key=DGOIeMYdPbGKu9vsLNdJ
http://redir.opoint.com/?key=Gy0504ZTmgfj15zFF5I1
http://redir.opoint.com/?key=iZQNRJAbl5cEeU16nZPc
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pr
essemeldinger/2012/sikrer-fortsatt-drift-ved-
bredalsholmen.html?id=704151 
 

Foreningen i møte med leder i Energi- og 
miljøkomiteen 
Foreningen var i møte med leder i Energi- og 
miljøkomiteen Erling Sande, 4. oktober. Møtet var avtalt 
sammen med Museumsforbundet, Forbundet KYSTEN 
og Fartøyvernsentrenes fellesråd. Ann Berith Hulthin 
møtte fra foreningen. På møtet ble statsbudsjettet, 
arbeidet med kulturminnevern i energi- og 
miljøkomiteen og partiprogram tatt opp.  
 

Foreningen i møte med riksantikvar 
Jørn Holme 
Den 20. september hadde Norsk Forening for Fartøyvern 
møte med riksantikvar Jørn Holme. På møtet deltok også 
Erik Småland, Mari Søbstad Amundsen, Alexander 
Ytteborg og Sverre Nordmo fra Riksantikvaren. Fra 
foreningen deltok leder Jan Welde, nestleder Eilif 
Gabrielsen og organisasjonsrådgiver Hedda Lombardo. 
Foreningen hadde bedt om møte med Jørn Holme for å 
se på det videre arbeide med Nasjonal verneplan for 
fartøy. Av andre saker som ble tatt opp på møtet var 
fordeling av tilskuddsmidler til fartøy, driftstilskudd til 
Norsk Forening for Fartøyvern og Sjøfartsdirektoratets 
nye forskrifter for vernede fartøy. 
 

Foreningen i møte med 
miljøvernminister Bård Vegard Solhjell 
Norsk Forening for Fartøyvern, Forbundet KYSTEN, 
Fortidsminneforeningen, Foreningen Fredet, Norsk 
Kulturarv og Norges kulturvernforbund møtte 
miljøvernminister Bård Vegard Solhjell 21. september. 
Fra foreningen møtte leder Jan Welde, nestleder Eilif 
Gabrielsen og organisasjonsrådgiver Hedda Lombardo. 
Foreningen tok opp viktigheten av å følge opp Nasjonal 
verneplan for fartøy, behov for økte midler til fartøyvern 
og Sjøfartsdirektoratets gjennomføring av arbeidet med 
regelverk for vernede fartøy. Solhjell sa i møtet at det 
ikke var tvil om at kulturminnefeltet trengte styrking og 
et økt løft. 
 

Arbeidsmøte om fartøyvern og 
kystkultur 
Foreningen inviterte til møte om fartøyvern og kystkultur 
18. oktober. På møtet deltok foruten foreningens 
sekretariat, representanter fra Forbundet KYSTEN, 
Riksantikvaren, Museumsforbundet, Norsk Maritimt 
Museum og fra alle tre fartøyvernsentrene. Møtet tok 
opp: statsbudsjettet 2013, kompetansekurs innen 
fartøyvernet, overrisling kontra ferdigstilling av 
fartøyvernprosjekt, regionalisering – en prøveordning?, 
fredet og vernet fartøy – et A og B lag?, Adopter et 
kystkulturminne, nasjonal museumshavn – nå også i 

Bergen, ny kulturminnemelding og nasjonal verneplan 
for fartøy.  
 

Dampbåttreff i Oslo 

 
Dampbåttreff i Oslo 2012. Foto: Hedda Lombardo 

 
Representanter fra Sveriges Angbåtforening, Finlands 
dampbåtforening Suomen Höyrypursiseura Ry og Norsk 
Forening for Fartøyvern hadde treff i Oslo og på Ørje i 
helgen 28. - 30. september. På lørdag var det omvisning 
av ”Styrbjørn” og ”Børøysund” og møte i Norsk Forening 
for Fartøyverns lokaler i Øvre Slottsgate. På møtet 
presenterte de forskjellige foreningene seg, og det ble 
deretter utveksling av erfarninger, utfordringer og 
hvordan de nordiske landene kunne samarbeide om 
fartøyvern og damp. Søndag ble det besøk på Ørje og tur 
med dampbåten ”Engebret Soot”.  
 

Ledig stilling hos Forbundet KYSTEN 
Forbundet KYSTEN søker informasjonsrådgiver i full 
stilling med tiltredelse våren 2013. Søknadsfrist er 19. 
november 2012. For full utlysning se: 
http://www.kysten.no/stilling-ledig 
  

Siste reise for ”Borgenes” 
Tidens krav melder at ”Borgenes” nå har tatt sin siste 
reise til opphugging. Fartøyet ble slept til Stokksund i 
Fosen 12. oktober i finvær før høststormene skulle sette 
inn. Når ”Borgenes” skal hugges kommer ikke fram i 
artikkelen. Les hele artikkelen: 
http://redir.opoint.com/?key=5yP9KP6iiY4ub7XpEbOv 
 

”Nordstjernen” til Gratangen? 
Gratangen kommune har fått 200 000 kroner for å 
utrede om de skal gå videre med et prosjekt om å få 
hurtigruteskipet ”Nordstjernen” til kommunen skriver 
avisa Fremover. Ordfører Ronny Grindstein i Gratangen 
har i flere måneder jobbet for å få det gamle 
hurtigruteskipet ”Nordstjernen” til Gratangen etter at det 
er tatt ut av ordinær hurtigrutefart. Så langt har 
ordføreren lykkes ved at kommunen har fått tilsagn om 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2012/sikrer-fortsatt-drift-ved-bredalsholmen.html?id=704151
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2012/sikrer-fortsatt-drift-ved-bredalsholmen.html?id=704151
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2012/sikrer-fortsatt-drift-ved-bredalsholmen.html?id=704151
http://www.kysten.no/stilling-ledig
http://redir.opoint.com/?key=5yP9KP6iiY4ub7XpEbOv
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200 000 kroner over fylkeskommunalt næringsfond. I 
prosjektet legges det opp til at ”Nordstjernen” skal ha sin 
havn i Gratangen. Nordnorsk Fartøyvernsenter skal ha 
hovedansvaret for vedlikehold sammen med andre 
naturlige samarbeidspartnere i regionen. Les mer: 
http://redir.opoint.com/?key=xDJjg6Z9vrwPq7FwkibR 
 

Omlegging av Kulturminnefondet 
Kulturminnefondet på Røros har til nå vært et fond hvor 
avkastningen av fondet har vært de midler som fondet 
har hatt til fordeling. Avkastningen har blitt dårligere 
pga. rentenivået som igjen har ført til at midler til 
fordeling har gått ned. Miljøverndepartementet har 
derfor tilbakeført fondsmidlene til statskassen og fondet 
blir nå en post på budsjettet. Organiseringen med et 
tverrfaglig styre og en administrasjon på Røros blir 
videreført.  
 

Søknadsfrist Kulturminnefondet 
Søknad om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond blir 
behandlet en gang i året. Fristen for søknad til 
Kulturminnefondet er den 1. november, og vedtak blir 
gjort i styremøte i april påfølgende år. Søknadsskjema, 
veiledning og eksempel på utfylt søknad kan lastes ned 
fra Kulturminnefondets hjemmesider: 
http://www.kulturminnefondet.no/soknad/ 
 

Søknadsfrist Hordaland fylkeskommune 
Hordaland fylkeskommune fordeler statlige og 
fylkeskommunale midler til eiere av fredede og 
verneverdige bygninger og anlegg, kulturminner knyttet 
til kystkultur, tiltak i kulturlandskapet, brannsikring og 
til fartøyvern. Søknadsfristen er 1. desember 2012. 
For søknadsskjema og mer informasjon, se nettsidene til 
Hordaland fylkeskommune 
 

Riksantikvaren stolt av Hordaland 
Riksantikvar Jørn Holme trakk fram Hordaland som et 
foregangs fylke når det gjaldt deres satsing på kystkultur 
og fartøyvern under et besøk i fylkestinget i Hordaland 
16. oktober. Les mer på fylkeskommunens hjemmesider: 
http://redir.opoint.com/?key=IB3kPETPXDtc9ZjvO7iM 
 

Etterlysning: utstyr til påling 
På Fetsund Lenser har de flere hundre påler slått ned i 
elvebunnen som holder fløtingsanlegget på plass. Hver 
høst slår de ned en god del påler til erstatning for de 
gamle og råtne. Utfordringen er imidlertid at dette er 
svært tidkrevende da de bruker den gamle pålebukken 
fra 1940-årene. Utstyret svikter rett som det er og 
reparasjoner må til. To mann greier stort sett bare 3 
påler om dagen, og de har behov for å slå ned 100 påler i 
nærmeste framtid. 
 

Derfor: Er det noen som kan tipse dem om maskinelt, 
mobilt utstyr som de kan bruke til påling? Veldig 
takknemlig for svar til akjr@fetsundlenser.no 
eller tlf. 934 52526 
 

 
Fløtingsanlegget på Fetsund Lenser. Foto: Hedda Lombardo 

 

Krever havneavgift fra ”Hestmanden” 
Kristiansand Havn krever 300 kroner dagen i 
havneavgift for ”Hestmanden”. Den tidligere 
havnedirektøren Odd A. Salvesen, som nå er 
bystyrepolitiker, krever at ordføreren svarer bystyret på 
hvorfor det betales havneavgift for et museumsskip og 
hva han vil gjøre for å få avgiften vekk. Les mer: 
http://redir.opoint.com/?key=HPs0nBfIlPqDbeHrvlzB 
 

Norsk landkrabbe politikk 
Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter har iverksatt 
permitteringer. Hardanger Fartøyvernsenter og 
Nordnorsk Fartøyvernsenter sliter også begge med 
mangel på oppdrag. Miljøvernminister Bård Vegar 
Solhjell risikerer å bli nedleggingsstatsråd for norsk 
fartøyvern, skriver Halvor Fjermeros i en kronikk i 
Klassekampen. Les hele kronikken: 
http://redir.opoint.com/?key=KlA51fObslGwFZteQ1fR 
 

Opptrapping av momskompensasjon for 
frivillige organisasjoner 
I motsetning til næringsliv og kommuner belastes 
frivillige organisasjoner med moms på innkjøp av varer 
og tjenester. I 2009 lovet regjerningen å sette av en årlig 
pott for å kompensere for dette. Regjeringen har lovet en 
jevn opptrapping av beløpet til 1,2 mrd innen 2014. Etter 
et hvileår i fjor ble det satt av 320 millioner kroner i 
friske penger for statsbudsjettet 2013. Det betyr en 
opptrapping av momskompensasjonsordningen til 950 
millioner i 2013. Les mer om Frivillighet Norges arbeid 
med momssaken: 
http://www.frivillighetnorge.no/no/Dette_mener_vi/M
omssaken/ 
 
 

http://redir.opoint.com/?key=xDJjg6Z9vrwPq7FwkibR
http://www.kulturminnefondet.no/soknad/
http://www.hordaland.no/Aktuelt/Nyhende/Du-kan-sokje-fylkeskommunen-om-tilskot-til-kulturminne
http://www.hordaland.no/Aktuelt/Nyhende/Du-kan-sokje-fylkeskommunen-om-tilskot-til-kulturminne
http://redir.opoint.com/?key=IB3kPETPXDtc9ZjvO7iM
http://redir.opoint.com/?key=HPs0nBfIlPqDbeHrvlzB
http://redir.opoint.com/?key=KlA51fObslGwFZteQ1fR
http://www.frivillighetnorge.no/no/Dette_mener_vi/Momssaken/
http://www.frivillighetnorge.no/no/Dette_mener_vi/Momssaken/
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