
 
  

Nytt om fartøyvern 
desember 2012 

Landskonferanse 2013 
Foreningens årlige landskonferanse vil bli holdt på Best 
Western Hotel Gardermoen 15. februar 2013 fra kl. 
10.00 til ca kl. 16.00. Tema for konferansen er profilering 
og markedsføring av medlemsfartøyene og deres 
aktiviteter. Invitasjon og program sendes ut i midten av 
januar, men hold av dato allerede nå. For de som skal 
bestille flybilletter kan det hende at det fort blir utsolgt 
da dette er begynnelsen på vinterferien i Oslo. Det kan 
være lurt å være tidlig ute. 
 

Fartøyvern på statsbudsjettet 2013 
I innstillingen til statsbudsjettet for 2013 foreslår et 
flertall i Energi- og miljøkomiteen en økning på 5 
millioner kroner på post 74 fartøyvern. Flertallet i 
komiteen understreker også behovet for å styrke 
Fartøyvernsentrene da det er nødvendig å øke 
bevilgningene for å komme opp på nivået som er 
beskrevet i Nasjonal verneplan for fartøy. Link til Energi- 
og miljøkomiteens innstilling: 
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2012-
2013/inns-201213-009/ 
 
Fartøyvern i media 
Tidligere i høst skrev Eilif Gabrielsen, nestleder i Norsk 
Forening for Fartøyvern, at Norges flytende 
kulturminner er den store taperen på statsbudsjettet. 
Han uttrykte stor bekymring over fartøyvernet i et 
innlegg i Harstad Tidende. Miljøvernminister Bård Vegar 
Solhjell skrev et svarinnlegg til Eilif Gabrielsen der han 
skrev at det var ingen grunn til bekymring da det i 
budsjettet for 2013 ville være 22 millioner kroner til 
fordeling mellom bevaringsprogram og andre formål. 
Fartøyvern og kystkultur skulle selvsagt nyte godt av 
dette. Eilif Gabrielsen svarte Solhjell i Harstad Tidende 
at Norsk Forening for Fartøyvern håper på en reel økning 
på 10 millioner til fartøyvernet. Les hele første innlegget 
til Eilif Gabrielsen: 
http://redir.opoint.com/?key=fEXl5Or323aNYtnKvy0E 
 
Les hele innlegget til Bård Vegar Solhjell: 
http://redir.opoint.com/?key=XQkoZUfiax2d9L8UjHAp 
Les hele andre innlegget til Eilif Gabrielsen: 
http://redir.opoint.com/?key=2fBodIdixFSNUrtDB3AB 
 
Andor Nordmann skrev i Avisa Nordland at det er grunn 
til dyp ettertanke og saftig kritikk av den behandlingen 

som gis kystkulturen. Kystkulturen er den store taperen 
på statsbudsjettet for 2013. På Riksantikvarens budsjett 
er det satt av 42 millioner kroner til fartøyvern, mens 
søknadsmassen er på 194 millioner. Les hele innlegget til 
Andor Nordemann: 
http://redir.opoint.com/?key=MKR3TFaaMkcPByamlM
uO 
 
”Vi kan ikke holde fartøyene flytende og betale våre 
regninger med lovord og skryt. Det bør være et 
minstemål at regjeringen følger opp egne planer om å 
bidra til å ta vare på vår felles kysthistorie”, skrev Morten 
Hesthammer, styremedlem i Norsk Forening for 
Fartøyvern, i Bergens Tidende. Les hele artikkelen: 
http://redir.opoint.com/?key=IYBDPLJHDXrTPh1XUV
5R 
 

Årsmøtereferat 
Foreningens referat fra årsmøte i Bodø 2012 kan leses 
ved å følge linken: http://www.norsk-
fartoyvern.no/nfff/pages/show/public/_rsm_te/ 
 

Intern høring for nye forskrifter for skip 
som er vernet 
Norsk Forening for Fartøyvern sendte 14. desember  
kommentarer og innspill til Sjøfartsdirektoratets utkast 
til forskrifter for skip som er vernet. Foreningen ba 
samtidig om møte med Sjøfartsdirektoratet for å 
diskutere og utdype innspillene før utkastet går til 
offisiell høring. 
 

Bøker om fartøyvern 
Foreningen selger bøkene ”Arkivkilder til bruk i 
fartøyvernet” av Kjell-Olav Masdalen til kr 150 + porto og 
”Ressursbruk, bevaringsideologier og antikvarisk praksis 
i fartøyvernet” av Odd Are Berkaak til kr 200 + porto. 
Bøkene kan bestilles på e-post: post@norsk-
fartoyvern.no. 
 

Gaver til frivillige organisasjoner 
Medlemsfartøy av Norsk Forening for Fartøyvern kan 
motta pengegaver som medfører skattefritak for giver. 
Gaven må utgjøre minst 500,- kr i det året gaven er gitt. 
Maksimalt beløp som det gis skattefradrag for er 12 000,- 
kr i året. For at dette skal komme som fradrag på givers 
selvangivelse, må gaven innrapporteres til Norsk 
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Forening for Fartøyvern sentralt med navn, adresse, 
fødselsnummer og kopi av innbetalingsbilag. 
Foreningen vil igjen innrapportere samlet pengebeløp til 
Skattedirektoratet. Innberetningen til sekretariatet må 
skje innen 10. januar 2013. Send all informasjon på e-
post til abh@norsk-fartoyvern.no eller til Norsk Forening 
for Fartøyvern, Øvre Slottsgt. 2b, 0157 Oslo.  
 

Fartøyvernets ABC 
Ivrige fartøyvernere fra hele landet deltok da Norsk 
Forening for Fartøyvernet arrangerte kurset 
Fartøyvernets ABC i Gratangen helgen 2.-4. november. 
Det var 31 deltakere fra hele landet som deltok på kurset. 
Bakgrunnen for kurset ligger i Nasjonal verneplan for 
fartøy som i 2010 ble lansert av den gang 
miljøvernminister Erik Solheim. I vernplanen er økt 
kompetanse et av mange tiltak på hvordan vi bedre skal 
ivareta vernede fartøy for framtiden. Arrangementet var 
støttet av Riksantikvaren og Norsk kulturråd. Innledere 
var hentet fra Nordnorsk fartøyvernsenter, foreningens 
styre samt de frivillige rundt ”Anna Rogde” og ”Svanen”. 
Les også Harstad Tidendes omtale av Fartøyvernets ABC: 
http://redir.opoint.com/?key=TyvJE1qnC6oKWorCypoG 

 
Fartøyvernets ABC i Gratangen. Foto: Ann Berith Hulthin 
 
Riksantikvarens tilskudd til fartøyvern 
Søknadsfrist for Riksantikvarens tilskudd til fartøyvern 
er 15. januar 2013. Alle som søker bør lese 
Miljøverndepartementets rundskriv om krav til innhold i 
søknaden: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/
2012/t-1-12-tilskotsordningar-for-2013.html?id=708321 
 

”Hestmanden” må betale havneavgift 
Pensjonistpartiets Odd Salvesen fikk svar fra ordfører 
Arvid Grundekjøn i bystyret i Kristiansand på hvorfor 
”Hestmanden” må betale for å ligge til kai i Kristiansand: 
Tidligere fikk flere fartøyer fritak for havneavgift, men nå 
er det ryddet opp i særavtaler og alle betaler havneavgift 
med unntak av ”Sørlandet”. Les mer: 
http://redir.opoint.com/?key=Ilut8XBjHzgTxewxvnE4 
Jo van der Eynden har skrevet i Fædrelandsvennen at en 
mulig konsekvens av denne smålige og arrogante 

holdningen vil være at ”Hestmanden” og andre historiske 
fartøyer søker andre havner og andre kommuner for sin 
fremtidige forankring. Les hele innlegget til van der 
Eynden: 
http://redir.opoint.com/?key=aVJT9lIBaDkTYO3TPVas 
 

Istandsetting av ”Boy Leslie” 
Fylkesutvalget i Aust-Agder fylkeskommune har vedtatt å 
bevilge 1 000 000 kroner til istandsetting av ”Boy 
Leslie”. Beløpet vil være å anse som del av 
sluttfinansieringen av istandsettingen og bevilges på 
betingelse av at Riksantikvaren refunderer 50% av 
tilskuddsbeløpet. 
http://redir.opoint.com/?key=v5MFcy7hyAlwAgmUWb
8F 

http://redir.opoint.com/?key=y1qxkFwEmceBbYbwuO0
A 
 

”Nordstjernen” solgt 
En reder fra Vestlandet har kjøpt ”Nordstjernen” melder 
NRK: 
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.838906
5 
 
Riksantikvaren har gitt ”Nordstjernen” midlertidig 
tillatelse til å oppsøke et verksted i Polen for klassing og 
vedlikeholdsarbeider, skriver Riksantikvaren i en 
pressemelding. ”Nordstjernen” er midlertidig fredet og 
skal tilbake til Norge innen utgangen av mai 2013. 
Arbeidene i Polen skal skje under overoppsyn av 
Riksantikvaren og Det Norske Veritas. Les pressemelding 
fra Riksantikvaren: 
http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action
=Article.publicShow;ID=134927 
 

”Turisten” fredes 
Riksantikvaren varslet igangsetting av fredning av 
”Turisten” i 2010. Nå ønsker Riksantikvaren å ferdigstille 
fredningen, melder Halden Arbeiderblad. I begynnelsen 
av desember var det derfor innkalt til møte om bord 
”Turisten” der blant annet eierne av ”Turisten”, 
fartøyvernseksjonen hos Riksantikvaren og flere 
ordførere i Østfoldregionen var representert. Hvis 
fredningen skal ha effekt må eierne og regionen også ta 
økonomisk ansvar, uttalte seksjonsleder Alexander 
Ytteborg. Les mer: 
http://redir.opoint.com/?key=e8AC3U17M2n3LInnoacR 
 

”Hamen” er slept til Hirtshals 
Etter flere år på svensk side av Iddefjorden er nå 
”Hamen” slept til Hirtshals. Hva som blir fartøyets videre 
skjebne er ennå ikke avgjort. Les mer: 
http://redir.opoint.com/?key=fMNUmVadOx5dwTV8vt
LF 
 
http://redir.opoint.com/?key=DBezHeS08eoy1CDbp2Bo 
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