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Styrets forslag til  
 

Arbeidsplattform for Kystlaget Trondhjem i 2022 
 
Hele fjoråret var preget av Covid-19 og begrenset aktivitet, jf. kystlagets årsmelding for 2021. 
Innskrenkende tiltak ventes avviklet i løpet av første kvartal, slik at vi resten av året kan videreføre å 
dra i gang nye interne og utadrettede aktiviteter. Kystlaget skal være synlig til stede på Fosenkaia, 
videreutvikle den maritime atmosfæren og være et samlingspunkt både for medlemmer og andre 
kystkulturinteresserte innbyggere og besøkende.  
 
Bevaring av kystkultur  
I kystlaget vil vi arbeide for å øke bevisstheten om verdien av å ta vare på og videreføre den rike 
kystkulturarven vår. Vi skal øke medlemmenes kunnskap og kompetanse gjennom å arrangere kurs, 
temakvelder, seminarer og andre medlemsaktiviteter. Kystlaget skal fortsette å restaurere og ta vare 
på "M/F Stoksundferja", samt øvrige lagsbåter. Båtkollektivet omkring den grønne bybåten «Elfryd» 
skal videreutvikles og markedsføres. Prosjektet "Lofotkista" skal videreutvikles som sentral aktivitet og 
samarbeid på tvers av gruppene i kystlaget.  
 
Fosenkaia som et levende og autentisk maritimt byrom  
Kystlaget skal fortsette å være en tydelig og utadvendt aktør på Fosenkaia/kanalen, og gjennom dette 
sette vårt positive preg på havnemiljøet. Kystlaget skal følge med på kommunale planprosesser og 
byutviklingsdebatten å markere tydelig at Fosenkaia og kanalhavna representerer historiske og 
maritime kvaliteter av unik karakter for Trondheim. Disse kvalitetene vil vi bidra til å bevare gjennom 
aktiv bruk av området som veteranbåthavn og til kystkulturaktiviteter. Arbeidet i Levende 
kanahavngruppen skal intensiveres, og det skal lages utkast til en arealplan for Fosenkaia. Samarbeidet 
med øvrige interessenter i vestre kanalhavn skal videreføres også med tanke på regime for broåpning. 
 
Naustet i Ringvebukta  
Kystlaget har nå en 20 års kontrakt med Trondheim kommune om leie av naustet i Ringvebukta. 
Forbundet KYSTEN har bevilget midler til å renovere bygningen. Foruten informasjon om kystlaget, 
tradisjonsbåter og kystkultur i fjorden som vi denne våren vil montere på veggene, tar kystlaget med 
jevne mellomrom sikte på å benytte naustet/området som arena for aktiviteter og ytterligere 
informasjon om vårt arbeid til de mange tusen som bruker Ladestien. 
 
Kapasitet for vedlikehold og lagring av båter 
Kapasiteten på Fosenkaia er sprengt når det gjelder både vinterlagring og lokaler for vedlikehold og 
reparasjon av mindre båter. Det må finnes en løysing på dette for å kunne opprettholde/øke 
kapasiteten på virksomheten i laget. Styre vil arbeide videre med blant annet Trondheim Havn for å 
finne alternative tilleggslokaler.  
  



 
Styrket medlemsaktivitet i kystlaget  
Styret vil jobbe aktivt for å styrke det sosiale miljøet i kystlaget, slik at det blir et inkluderende og 
attraktivt sted for mennesker i alle aldre med interesse for tradisjonsbåter og kystkultur. Styret vil 
arbeide for å styrke undergruppene i kystlaget gjennom medlemsrekruttering, samt ved å tilrettelegge 
for gruppenes aktiviteter. Søndagskaféen kan være et av flere initiativer for formidling av kystkultur til 
publikum. 
 
Ungdomssatsing 
Det er høy gjennomsnittsalder på kystlagets ca. 430 medlemmer. Kystlaget vil gi prioritet til arbeidet 
med å rekruttere yngre medlemmer gjennom å iverksette tiltak og aktiviteter som kan fenge denne 
aldersgruppen. Det søkes bistand fra blant annet forbundet for å få til dette.   
 
Kafé Skuret 
Kystlaget skal ha økonomiske og andre fordeler av samarbeidet med profesjonell aktør om driften av 
Kafé Skuret. Kafeen vil i 2022 være åpen fra ca. 1. mai til medio september. Kaféen skal fungere som 
et sted for formidling av kystkultur gjennom for eksempel utstillinger, konserter og tilbud om sjømat.  
 
Samarbeid med andre aktører  
Kystlaget vil videreutvikle samarbeidet med Trondheim Havn, Trondheim kommune, Sjøfartsmuseet 
og AS Fosenferja, samt være med å tilrettelegge for kystpilegrimssatsingen til Den Norske Kirke. 
Kystlaget vil delta aktivt under kulturminneuka i september sammen med andre organisasjoner. 
Kystlaget vil forløpende vurdere/eventuelt inngå samarbeid med andre relevante aktører. 
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