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Om Statsbudsjettet 2021; Kystverket og ivaretaking av fyreiendommer
Nasjonal Kystledgruppe er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN,
Norsk Fyrhistorisk Forening, Norges Padleforbund, Friluftsrådenes Landsforbund og Oslofjordens
Friluftsråd. Gjennom Kystleden fremmer vi miljøvennlig kystfriluftsliv og tilrettelegger for ferdsel
med eller uten overnatting til vanns og til lands. Vi stimulerer til ikke-motorisert friluftsliv og legger
vekt på å ta i bruk gamle bygninger framfor å bygge nytt.
Fra Nasjonal Kystledgruppe deltar Norsk Fyrhistorisk Forening i budsjetthøring, og de ivaretar våre
synspunkter når det gjelder behovet for økte midler til å ivareta fyreiendommene. Alle organisasjonene
i Nasjonal Kystledgruppe understreker dette behovet. Vi viser til deres høringsnotat for nærmere
dokumentasjon og begrunnelse.
Underfinansiering av vedlikeholdsansvaret for fyrstasjoner i Kystverkets eie
Fyreiendommene er bokstavelig talt fyrtårnene i opplevelsene knytta til natur, landskap og
kulturmiljøer som Kystleden legger til rette for. Kystverket eier 114 fyrstasjoner, og 68 av dem er
fredet. Staten er forpliktet til å vedlikeholde og sikre kulturminner i sin eie, og den rådende strategien
er bevaring gjennom ny bruk.
Vedlikehold av anlegg på kystens mest utsatte strekninger er kostbart, og arbeidet gjøres som et
spleiselag med Kystverket der dugnadsinnsatsen fra ildsjeler i våre organisasjoner er formidabel.
Utfordringen er at ressursene Kystverket har til norske fyr, er for knappe og uforpliktende fra år til år.
Det øremerkes ikke midler til formålet, men kostnadene bæres over budsjettpostene hvor
navigasjonsinfrastruktur inngår: kapittel 1360, postene 01, 30 og 45. Vedlikeholdsetterslepet ved
fyrstasjonene ble sist kartlagt desember 2018. Da ble det tekniske oppgraderingsbehovet estimert til
480-650 millioner kroner.
Ny bruk av avbemannede fyr gir allmennheten innblikk i en del av historien som har vært avgjørende
for ferdsel og verdiskaping langs kysten. Nasjonal Kystledgruppe ønsker å utvikle tilbudet ved dagens
og framtidige Kystled-fyr, men det forutsetter tilstrekkelige og forutsigbare bevilgninger til
Kystverkets fyrstasjoner. Vi ber komiteen legge til rette for dette samarbeidet med frivilligheten om å
bevare og formidle en helt sentral del av den maritime kulturarven.
Nasjonal Kystledgruppe oppfordrer til at vedlikehold og oppgradering av Kystverkets
fyrstasjoner skilles ut som egen post på statsbudsjettet. Det dreier seg om hele 114
kulturhistoriske eiendommer i statens eie. Det må settes av tilstrekkelige midler til innhenting av
det store vedlikeholdsetterslepet og tilrettelegging for ny bruk.
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