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ÅRSBERETNING 2021 

 
Styret i Nordisk Kulturlandskapsforbund leverer herved sin årsberetning for 2021.  

 

Årsmøtet 2021 ble holdt digitalt den 19.9.2021. På grunn av covid-19-situasjonen ble det 

ikke arrangert et fysisk årsmøte med ekskursjoner. Det planlagte årsmøtet i Åbolands 

skjærgård ble utsatt til 2022. 

 

Styret. 

Etter valget og påfølgende konstituering fikk styret følgende sammensetning: 

 

Ordfører Flemming Nielsen, Danmark (til 2023) 

Kasserer Stig Horsberg, Norge (til 2023) 

Sekretær Lars Aamodt, Norge (til 2022) 

Kontakt i Sverige Pär Connelid, (til 2022) 

Kontakt i Danmark Anna Bodil Hald (til 2022) 

Kontakt i Finland Riitta Ekengren (til 2022) 

Medlem Danmark Bjørn Petersen (til 2023) 

Medlem Sverige Ann-Charlott Hadju-Rafis (til 2023) 

Medlem Finland Kirsti Reskalenko (til 2023) 

 

Revisorer 

Revisorer er Pål Morten Skollerud, Norge og Per Rust, Norge. 

Revisorsuppleant er Gabriella Forsmann. 

 

Valgkomité 

Valgkomiteen har bestått av Søren Espersen (DK), Lisbeth S. Kismul (NO), Margareta 

Hägg (FI). Etter årsmøtet har Mats Folkesson (SE) tiltrådt som medlem. 

 

Medlemsavgift for 2022 

Styrets forslag om uendret medlemsavgift ble vedtatt. Avgiftene er dermed for 2022: 

 

• enkeltmedlem Norge 300 NOK 

• enkeltmedlem Danmark 250 DKK 

• enkeltmedlem Sverige 300 SEK 
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• enkeltmedlem Finland 30  EU 

• institusjon dobbelt pris, inkl. 3 eksemplarer av tidsskrifter 

• pensjonist full pris 

• familiemedlem/ halv pris 

• Student 100 NOK eller tilsvarende 

 

Styrets arbeid 

Styret har som gjennomgående saker fulgt opp forbundets økonomi, medlemsutvikling 

/verving, utgivelse av tidsskrift, egne nettsider, nasjonale arrangementer og kommende 

årsmøte, herunder utarbeidet forslag til endringer av vedtektene/stadgarna før årsmøtet 2021. 

 

Styremøter 2021: 

26. januar 

30. mars 

19. mai 

1. oktober 

27. oktober 

22. november 

 

Utover dette har det vært kommunikasjon etter behov pr. e-post. 

 

Uttalelser 

Forbundet har ikke gitt noen uttalelse i perioden. 

 

Medlemskontakt 

Styrets kontakt med medlemmene utenom årsmøtene har skjedd gjennom tidsskriftet 

Lommen, nettsiden www.kulturlandskab.org og via e-post fra de nasjonale kontaktpersonene. 

Det er mulig å abonnere på nyheter fra nettsiden. Det er også mulig å kommunisere via 

Facebook-gruppa ”Nordiska Kultur-Landskabsforbundet”. Den digitale adresselisten 

oppdateres fortløpende i hvert land, og felles skybasert medlemsliste oppdateres bl.a. i 

forbindelse med utsendelser av tidsskriftene. 

 

Medlemstall og verving 

Det har vært en medlemsvekst fra 250 medlemmer i 2020 til 295 medlemmer ved slutten av 

2021, mest på grunn av en økning på 19 medlemmer i Danmark og 26 medlemmer i 

Sverige. 

 

Status pr. 31.12.2021 

 Ordinære 

medlemmer 

Familie- 

medlemmer 

Institusjons- 

medlemmer 

Student- 

medlemmer 

Sum 

DK *) 54 9 7 1 71 

SF **) 31 6 1 0 38 

N 98 16 7 2 123 

S 49 11 3 0 63 

Sum 232 42 18 3 295 

http://www.kulturlandskab.org/
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*) Inkl. ett medlem i Island og ett på Færøyene 

**) Inkl. Åland og ett medlem i Estland 

 

Økonomi 

Forbundet hadde den 31.12.2021 en total kassabeholdning på ca. 294 159 norske kroner 

(omregnet fra nasjonal valuta for finsk, svensk og dansk konto). Av dette er ca. 79 154      

norske kroner bundet opp i depositum innbetalt for årsmøtet 2022 (utsatt fra 2020). Fritt 

disponible midler utgjør dermed ca. 215 005 norske kroner. 

 

Lommen 

Lommen nr. 57 utkom sommeren 2021 med temaet «Trær i kulturlandskapet». 

 

Nordisk Bygd 

Nordisk bygd nr. 28 fra årsmøtet på Røros, som var under produksjon i 2020, ble levert fra 

trykkeriet januar 2021 og sendt ut til medlemmene. I tillegg kjøpte Røros kommune v/ 

verdensarvsenteret, Rørosmuseet og Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet 

henholdsvis 100, 100 og 50 eksemplarer. 

 

Nettsiden 

www.kulturlandskap.org utvikles trinn fot trinn med forskjellig nytt stoff og innimellom 

med ”innlegg” som utløser mail til de i 2021 84 abonnenter. Det er mer enn det dobbelte av 

antallet i 2020. 
 

Facebookbook-gruppen 

Facebook-gruppen” Nordiska Kultur-Landskabsforbundet hadde 250-300 medlemmer og en 

økende aktivitet. Flere medlemmer er veldig aktive med å publisere stoff og debattere andres 

innlegg. 

 

Kurs, konferanser og andre aktiviteter 

Danmark: En dagsekskursjon ble arrangert den 29. juli til Brejning egekrat, Øster Lem hede 

og Lystbækgaard. Ekskursjonsledere var Anna Bodil Hald og Flemming Nielsen. Lokale 

guider etc. var Annette Rosengaard Holmenlund (agronom/fårehyrde) og Berit Kiilerich 

(Lystbækgaard). Antall deltagere: 

 

Norge: Studietur til Vegaøyan verdensarvområde 16.-19. juni med bl.a. utflukt med guiding 

ved Hildegunn Nordum i utværet Lånan. Stig Horsberg var reiseleder. Andre lokale 

bidragsytere var Rita Johansen (Vegaøyan verdensarvsenter) og Jannicke Wika 

(verneområdeforvalter).  Antall deltagere: 12 

 

Sverige: Den 18:e juni arrangerade NKF en heldagsexkursion i landskapet vid Tjolöholms slott 

i norra Halland. Under förmiddagen guidade Tjolöholms personal inne i slottet och i den 

intilliggande trädgården/parken. Under eftermiddagen guidade Pär Connelid i det omgivande 

landskapet. Antal deltagare: 16  

 

Forbundets arkivmateriale som har vært oppbevart av tidligere styremedlem/kasserer Olof 

Stroh i Uppsala, er dette året blir avlevert til Folkrörelsesarkivet på Varbergs fästning. 

 

 

Flemming Nielsen 

leder/ordførende 

http://www.kulturlandskap.org/

