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Høringsnotat Transport og kommunikasjonskomiteen

2017 var et godt år for samferdselssektorens kulturminner. EUs kulturminnepris/ Europa Nostraprisen, som ofte omtales som kulturvernets oscarpris, gikk i år til to norske prisvinnere. En pris til
Kongeveien over Filefjell og en til Norsk Fyrhistorisk Forening – en av våre frivillige
medlemsorganisasjoner. Foreningen har fått denne internasjonale anerkjennelsen på bakgrunn av
den enorme frivillige innsatsen som er lagt ned på fyrstasjoner langs kysten. Er det ikke nå på tide
at foreningen også får den anerkjennelsen og støtten den fortjener av våre hjemlige politikere?
Flesteparten av kystens fyrstasjoner er eid av staten gjennom Kystverket, men blir ivaretatt av
frivillige og Kystverksmusea. Mens sistnevnte får et tilskudd på 10 millioner kroner (noe som er
meget bra), så mottar de frivillige nesten ingenting. Vi ber om at det opprettes en
driftsstøtteordning for Norsk Fyrhistorisk Forening, slik at de får en forutsigbar drift av foreningen.
Norsk fyrhistorisk forening har bedt om en driftsstøtte på 900 000 kroner. Dette vil være en svært
god investering for staten, og vil betale seg tilbake i form av flere dugnadstimer, mer aktivitet, en
bedre forvaltning og nye bruksområder for våre fyrstasjoner. Foreningen består av over 5000
frivillige mennesker som ønsker å vedlikeholde statlige bygg – helt gratis. Det å ikke finansiere en
god organisering av dette er en bortkastet mulighet til å spare mange vedlikeholdspenger.
Det var gledelig å lese i ny nasjonal transportplan (kap.11.5.2) at «etatene skal tilrettelegge for
alternative bruk av kulturminner… i samarbeid med frivillige organisasjoner». Dette støtter vi fullt
ut, noe som betyr at denne tilretteleggingen må organiseres på en best mulig måte. Her har Norsk
Fyrhistorisk Forening spisskompetanse, erfaring og engasjement for å bidra til denne etterspurte
tilretteleggingen.
Tildelingen av EUs kulturminnepris/ Europa Nostra-prisen var svært gledelig og inspirerende for de
frivillige som har brukt vanvittig mange dugnadstimer på fyrstasjonene. Snittalderen på de frivillige
er ganske høy og foreningen trenger å jobbe systematisk med å rekruttere nye frivillige. Dette er
også tidkrevende arbeid som man trenger et profesjonelt sekretariat til å administrere. Mye av
kunnskapen og engasjementet vil på sikt forsvinne dersom man ikke kan jobbe aktivt med dette.
Blant våre medlemsorganisasjoner er det også andre foreninger som jobber med å dokumentere,
bevare og videreformidle en viktig del av Norges historie. De innehar og viderefører viktig
kunnskap om samferdselshistorien, både teknisk kunnskap, men også om sysselsetting, transport
og bosettingsmønstre, og betydningen av alt dette. Våre medlemsorganisasjoner og
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lokalavdelinger samarbeider tett med lokalt næringsliv og er en svært viktig bidragsyter til den
lokale turistnæringen flere steder i landet. De lager verneplaner for sine områder – en veldig viktig
oppgave – og de sikrer vedlikehold og drift.
Norsk Jernbaneklubb er et annet godt eksempel på en viktig kulturvernorganisasjon som ikke
mottar noen form for offentlig driftsstøtte. Deres innsats ble synliggjort i sommer da de stilte med
eksperter og kjentmenn under hele NRK sin reise gjennom Norge med sommertoget. Kunnskapen
de formidlet om norsk jernbanehistorie gjennom TV-rutene er uvurderlig.
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