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Museum i Kjøllefjord – ingenting på statsbudsjettet 
 

Foldalbruket i Kjøllefjord dokumenterer hvordan gjenreisningstidas fiskebruk så ut.  

Alt av utstyr på et stort tradisjonelt fiskebruk fra 1950-tallet er bevart. Anlegget har vært 

fredet av Riksantikvaren siden 1994. Frivillige krefter har i over 20 år lagt ned en fantastisk 

dugnadsinnsats for å holde husene og kaianlegget vedlike, og de har skapt et levende 

museum. Riksantikvaren har gjennom mange år brukt over 4 mill kr på restaurering av 

bygningsmassen. 

 

Museet i Kjøllefjord har i vært drevet som en privat stiftelse i mange år uten statstilskudd.  

På sikt er det ikke mulig å drive et stort anlegg med 4 fredede bygninger og et totalt gulvareal 

på over 3000 kvadratmeter på dugnad. 

Derfor har miljøet i Kjøllefjord søkt om å bli en del av selskapet Museene for kystkultur og 

gjenreisning IKS. I fjor vedtok de 6 kystkommunene som eier IKSet at Foldalbruket blir tatt 

inn som en ny avdeling i det interkommunale selskapet. 

Lebesby kommune har vedtatt fast årlig driftstilskudd til museet, og det samme har Finnmark 

fylkeskommune gjort. 

Museum som er en del av såkalte konsoliderte enheter under Kulturdepartementet, skal i 

henhold til Stortingets vedtak ha mulighet for å få inn til 60% statlig driftstilskudd forutsatt at 

regionen (kommunene + fylkeskommunen) bidrar med minst 40%. 

Den regionale andelen er vedtatt, og museet i Kjøllefjord drives nå som en avdeling innenfor 

Museene for kystkultur og gjenreisning IKS. 

 

De 3 siste årene har vi signalisert til departementet at drifta i Kjøllefjord må sikres. Vi har for 

2018 søkt om kr 500 000 som økt driftstilskudd for å ivareta denne oppgaven. Vi hadde 

forventet at Kulturdepartementet i det minste kunne melde til Stortinget at dette er et behov i 

Finnmark. Men saken er ikke nevnt i budsjettforslaget, og det er opp til stortingspolitikerne å 

få på plass en bevilgning som i den store sammenhengen er relativ liten. 
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