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UTARBEIDELSE AV LISTE OVER KULTURHISTORISKE FARTØYER OG BÅTER I 
ROGALAND, OG KARTLEGGING AV KAI- OG HAVNEFASILITETER. 
ANMODNING OM INNSPILL 
 
Fylkesrådmannen har satt i gang et arbeid med å kartlegge kulturhistoriske fartøyer, båter 
og kai- og havnefasiliteter i Rogaland. Det er Regional- og kulturutvalget i Rogaland 
fylkeskommune som gjennom vedtak har bedt om at dette kartleggingsarbeidet 
gjennomføres. For å få en best mulig oversikt i Rogaland er det derfor viktig med bred 
medvirkning og innspill fra museer, stiftelser, fartøy/båteiere og andre.  
 
Målet med kartleggingen er å få bedre oversikt og bevissthet på fartøyvernfeltet. Dette vil 
danne grunnlag for videre arbeid og prioriteringer. Det vil gi både Riksantikvaren og 
Rogaland fylkeskommune bedre forutsetninger til å ta på seg en mer aktiv og presis rolle 
når det gjelder forvaltning, tilskuddsordning, verdivekting og vern, og eventuell utarbeiding 
av fremtidige planer.  
 
I Rogaland kreves bedre oversikt for samtidig å oppnå bedre bevaring og forvaltning av 
vår flytende kulturarv.  
 

                       



 

 

Nasjonale og regionale mål 
Både på nasjonalt og regionalt forvaltningsnivå er fartøyvern en forholdsvis ung disiplin 
sammenlignet med bygningsvern og arkeologi. Ansvaret for flytende fartøyer ble ikke tatt 
inn i kulturminneloven før i 1992. Etter en lovendring i 2000 ble det formelt mulig å frede 
fartøyer eller båter med særlig kulturhistorisk verdi. Mellom 2000 og 2009 ble kun 5 
fartøyer formelt fredet – til sammenlikning fantes det på samme tidspunkt 5950 stående 
fredete bygninger med unntak av kirkene i Norge. Den nasjonale bevisstheten på 
fartøyvernfeltet øker stadig og gjenspeiles i en stadig voksende liste over fartøyer som er 
gitt status som vernet, parallelt med at Riksantikvaren tar ut enkelte fredninger hvert år. 
For Rogaland sin del ble f.eks. MS Riskafjord og MS Rogaland fredet i 2014.   
 
Tilfanget på Riksantikvarens liste viser tydelig en forvaltningsdisiplin i utvikling. I 1999 var 
antallet 83 på Riksantikvarens nasjonale liste over fartøyer med status som vernet fartøy, 
mens i dag ligger antallet et sted mellom 230 og 250. Til tross for tydelig økning vurderes 
antallet som lavt sett på bakgrunn av den kulturhistoriske betydningen fartøyene har hatt 
for norsk næringsliv, samferdsel og samfunnsutvikling.  
 
Den nasjonale målsettingen om å bevare et utvalg fartøyer som er representative for 
Norge som sjøfartsnasjon – både i utenriks-, kyst- og innlandsfart, er ennå ikke oppfylt. På 
samme måte kan man si at Rogaland som sjøfartsfylke har minst like store utfordringer 
knyttet til å bevare et representativt utvalg fartøyer og båter. I Rogaland er representativitet 
fortsatt en utfordring når det gjelder de større fartøyene. Enda større er utfordringen for 
mindre åpne båter, som formelt først ble tatt hensyn til i nasjonal fartøyvernplan fra 2010. 
Dette er mye av grunnen til at Riksantikvarens fartøyvernliste fortsatt nesten utelukkende 
inneholder større fartøyer med dekk og ingen mindre åpne båter.  
Fartøyene på Riksantikvarens liste utgjør den nasjonale grunnstammen og gir av mange 
grunner et noe begrenset bilde av et representativt utvalg kulturhistoriske fartøyer og båter 
for Rogaland. Det er derfor viktig at fylkeskommunen synliggjør bredden av fartøyer med 
særlig høy kulturhistorisk verdi for Rogaland. Den statlige fartøybevaringen har verken i 
prinsipp eller praksis mulighet til å ta seg av det mangfoldet av lokale fartøy og 
båtvarianter som finnes i Rogaland. Vi har en mengde fartøyer og båter som enten 
gjennom deres bruk, byggested eller hendelser har en helt spesiell tilknytning her.   
 
Kartlegging av kulturhistoriske fartøyer og båter 
Dersom du har et fartøy eller en båt som allerede står oppført på den midlertidige listen 
ber fylkesrådmannen om å få oversendt følgende informasjon: kort historikk om 
fartøyet/båten og hva den brukes til i dag, eventuelt hva den planlegges brukt til i 
fremtiden, noen gode bilder av fartøyet/båten slik den ser ut i dag, samt noen eldre bilder. 
Begrunn gjerne kulturhistorisk verdi. Det samme ber vi om dersom du/dere har et fartøy 
eller en båt som ikke står på den midlertidige listen, og som du/dere mener kan være av 
kulturhistorisk interesse. 
 
Så langt i prosessen har fylkesrådmannen fått inn enkelte innspill på kulturhistoriske 
bruksbåter i Rogaland.  
 
Bildet under viser et av innspillene som er kommet fra en privat eier av en interessant 
fiskesjark på Utsira. Den er 27 fot og ble bygget på Lyngholmen i Sveio i 1937. Siden 1939 
har denne båten ligget på Utsira. Denne typen båt er ikke representert på Riksantikvarens 
liste. Fiskesjarken på Utsira er viktig for Rogalands historie og er et godt eksempel på 
innspill vil ønsker flere av..      



 

 

 
Båter av denne type og størrelse ble brukt til alt kystnært fiske/heimefiske, teiner, garn, 
line, juksa, dorg og litt til not. Båten var i aktivt fiske fram til 1985 og er i senere tid benyttet 
til fritidsfiske. Dagens eier ønsker å ta vare på båten for fremtiden og har nylig gjennomført 
restaurering.  
 
Under vises et bilde av et annet innspill som til nå har kommet inn i kartleggingsprosessen. 
Båten er en åttring som kommer fra Suldal, der den ble drevet i sambruk av fire gårder. 
Dette sjeldne eksemplaret er trolig bygget i 1820-årene og er som type båt ikke 
representert på Riksantikvarens liste. Båten eies i dag av Kystkultursamlingen i Tananger.  
 

   
Den uferdige listen som presenteres som vedlegg i dette brevet er ment som et 
utgangspunkt for et videre kartleggings- og vurderingsarbeid på fartøyvernfeltet i 
Rogaland. Den er basert på Riksantikvarens liste over vernete og fredete fartøyer, samt 
fylkesrådmannens faglige vurderinger i forhold til bevaringsverdige fartøyer for Rogaland. 
Mindre åpne fartøyer og båter er ikke systematisk kartlagt og utgjør en hovedutfordring i 
det videre kartleggings- og vurderingsarbeidet.  
 
Kartlegging av kai- og havnefasiliteter.  
Det er Norsk forening for fartøyvern som har anmodet fylkesrådmannen om å legge frem 
politisk sak vedrørende utfordringer i forhold til havnefasiliteter til fylkets vernete og fredete 
fartøyer. Fylkesrådmannens kartleggingsarbeid kan derfor også ses som et ledd i og 



 

 

grunnlag for å kunne legge frem en sak til politisk behandling, som belyser havnefasiliteter 
for fylkets flytende kulturarv.    
 
I Rogaland har vi havner der det gjennom historien har ligget utallige fartøyer og båter 
fortøyd. I de samme havnene finner man i noen tilfeller kulturhistoriske fartøyer og båter.  
Fartøyet har ofte en historisk tilknytning til dagens hjemmehavn, men dette er ikke noen 
regel. Gode og stabile kai- og havnefasiliteter er i de fleste tilfeller en viktig forutsetning 
eller faktor for drift, formidling og vern av kulturhistoriske fartøyer og båter. 
Fylkesrådmannen ønsker tilbakemelding på kulturhistorisk viktige kai- og havnefasiliteter.  
I den anledning ber vi om at det sendes inn en beskrivelse av dagens situasjon, samt 
eventuelle behov og utfordringer i forhold til kai- og havnefasiliteter til de enkelte fartøyene 
og båtene.  
 
Dersom kulturhistorisk fartøy/båt ikke har hjemmehavn med kai- og havnefasiliteter, men 
kanskje ligger lagret og gjemt bort i sjøhus, naust, slipp, under presenning el., ber vi om 
tilbakemelding på dette også. Det er en del av realiteten at ikke alle kulturskatter ligger 
ferdig restaurert ved en eller annen kai, men faktisk på ulike måter befinner seg som 
skjulte kulturminner for allmennheten. Her håper vi selvsagt på positive overraskelser.         
 
Bygningsvern og fartøyvern 
Når det gjelder kulturhistoriske bygningsmiljøer langs kysten, særlig i havner, utgjør også 
kulturhistoriske fartøyer og båter et viktig innslag som bidrar til en rikere og mer komplett 
forståelse av vår fortid og nåtid. Fylkesrådmannen mener derfor det er viktig å synliggjøre 
de havnene som i dag både har kulturhistoriske bygningsmiljøer, fartøyer og båter. Bildet 
under viser et slikt eksempel fra Kortaneset i Haugesund.  
 

  
 
Organisering av arbeidet 
Det er Rogaland fylkeskommune som er ansvarlig for kartleggingsprosjektet og Ingvar 
Kristiansen, rådgiver ved Seksjon for kulturarv, er prosjektleder. Vi ønsker i 
utgangspunktet at det kommer inn flest mulig innspill fra publikum og at man i det videre 
benytter utvalgte referansepersoner ved behov. Disse består i utgangspunktet av alle 
kommunenatikvarene/byantikvarene i Rogaland, samt representant fra Stavanger Maritime 
Museum og Riksantikvaren. Ytterligere referansepersoner vil bli vurdert og kontaktet ved 
eventuelt behov. Som prinsipp står alle fritt til å komme med innspill til prosjektet.   

   

 



 

 

Prosessen videre 
Fylkesrådmannen har som mål at forslag til liste over kulturhistoriske fartøyer og båter 
med retningslinjer legges frem for behandling i Regional- og kulturutvalgets møte den 
1.oktober 2015. Frem til 26. juni er vi åpne for innspill. Tiden frem til politisk behandling vil 
bli brukt til gjennomgang av innspill, dialog med referansepersoner, oppsøkende 
virksomhet og verdivekting. Etter at listen m/retningslinjer er vedtatt vil ytterligere fartøyer 
og båter kunne tas inn gjennom søknad og faglig vurdering. På den måten blir listen rullert 
og vil fungere dynamisk.    
 
Hva ønsker fylkesrådmannen innspill/tilbakemelding på?  

- Kulturhistoriske fartøyer og båter – både de som allerede står på midlertidig liste og 

forslag til flere som bør vurderes å stå på listen.   

- Før-nå bilder av fartøy/båt 

- Kort historikk og gjerne en begrunnelse for verneverdi.  

- Før-nå bilde av hjemmehavn 

- Beskrivelse av nåsituasjon vedr. kai- og havnefasiliteter, samt behov 

 
Tilbakemelding/innspill til kartleggingsprosjektet bes sendt på e-post til 
firmapost@rogfk.no eller til Rogaland fylkeskommune, Pb.130, 4001 Stavanger og 
merkes «Fartøyvern-kartlegging» innen 26.juni 2015. Har dere spørsmål kan dere 
kontakte Ingvar Kristiansen direkte på telefon 51 51 69 08 eller på e-post 
Ingvar.Kristiansen@rogfk.no. Videresend gjerne vår anmodning om innspill til andre 
aktuelle. 
 

 
 

Med hilsen 
Seksjon for kulturarv 

 
Kate I. Jellestad Syvertsen 

seksjonssjef 
Ingvar Kristiansen 

rådgiver 
 
Vedlegg: Foreløpig forslag til liste over kulturhistoriske fartøyer og båter i Rogaland. 
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