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BLIR FLERE. Salten veteranbåtlag skal samarbeide med veteranbåtentusiaster på Fauske gjennom Salten kystlag. Her er «Bolga» og «Blomøy» klare for VM i skrefiske i Lofoten
2015. Arkivfoto: Sylvia Bredal

Stiftet felles kystlag
Salten veteranbåtlag og båteiere på
Fauske har nå dannet et felles kystlag. – Vi står sterkere sammen, sier
leder Per Reffhaug.
EVA S. WINTHER
90 09 55 52

INDRE SALTEN: Salten kystlag
skal være en paraply for alle som
driver med bevaring og drift av
gamle båter i kommunene i Indre
Salten.
På den måten kan de lettere samarbeide, samt stå sterkere mot myndigheter både lokalt, regionalt og
sentralt.

Svak rekruttering
På årsmøtet i Salten veteranbåtlag i
mars i fjor ba medlemmene Per Reffhaug om å sette i gang en jobb for

å få til et slikt samarbeid i Salten.
– Vi sitter på hvert vårt nes, og det
kan jo ikke vare. Vi blir gamle, og
rekrutteringa er svak, sier Reffhaug.
Gjennom et felles kystlag skal de
utvikle en delingskultur og et godt
samarbeidsklima mellom alle som
er interessert i eldre fartøyer. Da har
de også flere å spille på og kan bli
lagt mer merke til.

Mange fordeler
– Vi mener at den samlete erfaringen og kompetansen som finnes i
de forskjellige foreningene må kunne utnyttes bedre til nytte for alle.
Med et større trykk og en bedre ar-

gumentasjon overfor myndighetene
vil vi kunne oppnå mye positivt for
fartøyvernet. Med flere og bredere
tilbud til unge kan rekrutteringen
øke og yngre krefter kan komme
med, mener den nyvalgte lederen.
Han registrerer at Salten-kommunene har svært lite fokus på den
kystkulturen som ga grunnlag for
bosettingen før. Med en samlet innsats fra alle som driver med å ta vare
på kystkultur, kan de lettere nå
fram og bli sett når midler skal deles
ut til foreninger og lag.

Uten Saltdal
Både privatpersoner og lag/foreninger kan være medlemmer i kystlaget.
Underveis i arbeidet var det også
dialog med veteranbåt-entusiastene
i Saltdal.
– De virket veldig positiv på møtene, så jeg er litt overrasket over at

de ikke vil være med i kystlaget.
Men det var litt skepsis der, så da
ble det ikke noe av, sier Reffhaug.
Veteranbåtmiljøet i Bodø har ikke
svart på henvendelsene om samarbeid.

Stiftet nylig
Mandag 9. januar ble Salten kystlag
stiftet. Som lagets første leder ble
altså Per Reffhaug valgt. Sekretær er
Marit Bergvoll-Hansen og kasserer
Siv Navjord. Grete Jakobsen og
Lars Erik Navjord er styremedlemmer med John-Magne Wangen
som vara.
Styret har allerede startet sitt arbeid med å henvende seg til Nordland fylkeskommune for å få fartøyvern i Nordland inn på budsjettet
igjen.
– I det videre arbeidet skal styret
ha kontakt med bedrifter som satser
på turisme i fjordene i Salten. Det

er et hav av muligheter, slår Reffhaug fast.

Har plass til 36
Med veteranbåtene «Bolga», «Blomøy», og nå også «Solbris» fra
Fauske, kan de sammen frakte 36
passasjerer ut på tur.
– Kjerringøy rorbusenter i Tårnvik er interessert i å samarbeide
med oss, og vi skal ha et møte om
det, forteller Per Reffhaug.
Det kan bli snakk om båtturer fra
Tårnvik i tiden fra siste halvdel av
mai til uti september. Det er populært både med fisketurer i fjordene,
og å gå i land på Rørstad. Kanskje
går det an å legge til ved Hjartøya
etter hvert også.
– De mener i alle fall at det er et
stort potensial for turer, sier Reffhaug.
eva.winther@saltenposten.no

Fylkeskommunen fjernet midler til fartøyvern
Salten kystlag arbeider
for at fylkeskommunen
igjen skal gi penger til
fartøyvern.
INDRE SALTEN: – Salten kystlag/Salten veteranbåtlag ber Kulturvernavdelingen i Nordland fylkeskommune om å arbeide intenst for
å gjeninnføre budsjettposten «Fartøyvern» og fylle den med midler av
en størrelse som står i stil med fylkets kystlinje og tradisjoner innenfor sjøfart og fiskeri, skriver Per Re-

ffhaug i et brev til Nordland fylkeskommune.

Vern gjennom bruk
Nordland fylke har 16 båter som er
vernet/fredet av Riksantikvaren og
som er medlemmer av Norsk
fartøyvernforening. I tillegg kommer nesten 30 båter som er i privat
eie og tilknyttet Landslaget Kysten
og/eller Norsk fartøyvernforening.
Alle båtene driftes gjennom mottoet «vern gjennom bruk» og er
mange steder et tilbud folk flest kan

delta på for å oppleve de vilkårene
tidligere tiders fiskere levde under.
De båtene Salten kystlag/Salten veteranbåtlag drifter, har i løpet av 20
år hatt mer enn 7.000 passasjerer
med på turer i fjordene i Salten.
Det foreligger planer om ytterligere
utvidet drift i samarbeid med landbaserte bedrifter i området.

Deres kjerneområde
– Vi vet at området Salten – NordSalten vil bli viet spesiell oppmerksomhet i Nordland fylkes satsing

innenfor turisme. Dette er vårt
kjerneområde hvor vi tilbyr flest
turer, påpeker Reffhaug.
Han har tro på at de vil få igjennom sin sak, selv om det er vanskelig når de ligger i skjæringspunktet
mellom kultur og forretningsvirksomhet.
– Vi er en hobbybasert forening
som støtter næringsliv knytta til havet, sier han til Saltenposten.

– Går motsatt vei
Nordland fylke er et kystfylke med

stolte tradisjoner innenfor sjøfart og
fiske.
– Dette bør også vise seg gjennom
å ivareta historien, skriver han i brevet.
Dagens situasjon er at det ikke
finnes noen budsjettkonto for fartøyvern i fylkeskommunens budsjetter.
– Vi har inntrykk av at Nordland
fylkeskommune går stikk motsatt
vei enn hva for eksempel Hordaland og Møre- og Romsdal gjør.
eva.winther@saltenposten.no

