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Høringsuttalelse om regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 – 2030 

Forbundet KYSTEN takker for muligheten til å komme med høringsuttalelse til regional plan for 
kulturmiljø i Trøndelag. Våre kommentarer knytter seg til kystkultur og fartøyvern.  
 
Forbundet KYSTEN har ni kystlag og ett fylkeskystlag i Trøndelag og de disponerer mange bygninger, 
båter og fartøyer. Forbundet KYSTEN er en kulturvernorganisasjon som arbeider for bevaring og bruk 
av eldre fartøyer og kystmiljø og det gjør at vi sammen med våre kystlag i Trøndelag er spesielt 
interessert i denne delen av vår kulturarv. Denne høringsuttalelsen støtter de innspill som er kommet 
fra våre kystlag på regional plan for kulturmiljø i Trøndelag. Det er kystlagene som har lokal kunnskap 
og som vet hva som bør gjøres.  
 
Forbundet KYSTEN vil berømme Trøndelag fylkeskommune for en god kulturmiljøplan og at 
fylkeskommunen har søkelys på kystkultur og fartøyvern. Det er viktig at det bygges ut et godt 
apparat i fylkeskommunen for å håndtere de oppgaver knyttet fartøyvern som er delegert til 
regionalt nivå. Det er også viktig å ivareta de frivilliges interesser og legge til rette for frivillig aktivitet 
i fartøyvernet. Fremtidens fartøyvern vil være avhengig av at det finnes et frivillig apparat rundt 
fartøyene. Frivillighetens natur er nettopp at den er frivillig, det vil si at den ikke er statisk og fast, og 
kan lett dø ut. Det er derfor viktig at det offentlige ser den frivillige sektors egenverdi og legger til 
rette for at grunnlaget for frivilligheten opprettholdes og styrkes. 
 
Kystkulturen er og blir en viktig del av Trøndelags kulturmiljø og må ha en bred plass i den regionale 
planen som nå utarbeides. Det er viktig å se på havner og fartøyer som to sider av samme sak. Et 
godt fungerende fartøyvern er avhengig av gode havnemuligheter og fasiliteter på land for å fungere 
best mulig. De små og åpne båtene er også en del av ansvaret som ligger i delegeringen av 
fartøyvernet til regionene og det må planarbeidet ta innover seg og få med mål og tiltak for å bevare 
den rike båtkulturen som er i Trøndelag. 
 
De frivillige og eiere av kulturminner vil være sentrale i å ta vare på maritim kulturarv og må tas med 
i prosessene for bevaring. Forbundet KYSTENs motto er «Vern gjennom bruk» og det gjelder også for 
våre kystlag. De er ressurser som ønsker å delta og de sitter på mye kompetanse på dette feltet. Et 
godt samarbeid mellom de frivillige, det offentlige og næringsutøvere vil kunne skape gode 
bevaringsstrategier i regionen og styrke hverandres arbeid. 
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