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Til Vestfold og Telemark fylkeskommune 
 

Høring om ny kulturstrategi for Vestfold og Telemark fylke 

Forbundet KYSTEN har mottatt et innspill til høring om ny kulturstrategi i Vestfold og 
Telemark fylke som våre kystlag i fylket har sendt inn. Organisasjonen støtter fullt og helt 
deres innspill og mener det er viktig at de frivillige organisasjoner blir hørt i slike 
sammenhenger. En ny kulturstrategi vil berøre deres arbeid og ifølge Pharo-konvensjonen, 
som Norge har ratifisert, skal lokalsamfunnet bli engasjert og deres stemme bli hørt i slike 
saker. 
 

Forbundet KYSTEN er en kulturvernorganisasjon som arbeider for å ta vare på vår kystkultur. 
Organisasjonen ble stiftet i 1979 og arbeider under mottoet «Vern gjennom bruk». 
Forbundet KYSTEN har i dag ca. 10 000 medlemmer fordelt på 121 kystlag som er lokalisert 
langs hele kysten. Forbundet KYSTEN har et bredt virkefelt og arbeider med å ta vare på 
både materiell og immateriell kulturarv. Forbundet KYSTEN er akkreditert som rådgivende 
organisasjon for UNESCO på feltene kystkultur, Fartøyvern og maritimt kulturminnevern. 
 
Forbundet KYSTENs kystlagsundersøkelse for 2016 viser at kystlagene har en dugnadsinnsats 
tilsvarende 101 årsverk. Omgjort i økonomi er verdiskapingen i kystlagene på rundt 70 
millioner kroner årlig og da er ikke ringvirkningene av aktiviteten tatt med. Kystlagene eier 
og disponerer rundt 43 500 kvadratmeter brygger, sjøhus og naust langs hele kysten. 
 
Vestfold og Telemark har lange tradisjoner når det gjelder kystkultur og kystlagene med alle 
deres frivillige gjør en stor innsats for å ta vare på den. Kulturstrategien må avspeile at 
fylkeskommunenes har fått delegert ansvaret kulturminnevernet og må gi føringer som 
kommer kulturvernet og kystkulturen til gode. Det er av den grunn viktig at den nye 
kulturstrategien er tydelig på de frivilliges innsats og rolle, og kystkulturens betydning for 
kulturen i fylket. Kystlagene har fremhevet dette i sitt høringsinnspill og gitt forslaget til ny 
kulturstrategi innspill til forbedring. Det er befolkningen i fylket som skal leve med de tiltak 
som skal gjøres for å bedre kulturen og det er naturlig at deres stemmer blir hørt.  
 
Vi håper at Vestfold og Telemark fylkeskommune tar kystlagenes innspill på alvor og 
innlemmer forslagene i den nye kulturstrategien for fylket.  
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