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Fetsund Lenser ser svært positivt på Finansdepartementets forslag om utvidet merverdiavgift på
kultur- og idrettsområdet med virkning fra 1. juli 2010. Vi vil samtidig slutte oss til oppfordringen
fra Norges museumsforbund om å be Finansdepartementet se nærmere på en del av
problemstillingene som blir trukket fram i høringsuttalelsen fra Norges museumsforbund datert
9. mars 2010, særlig problemstillingen med at flere museer ikke tar inngangspenger.

Fetsund Lenser er ett av de ti tekniske og industrielle kulturminnene i Norge. Ved siden av at vi er
et museum, omfatter Fetsund Lenser et stort natursenter. Dette er det eneste natursenteret i
Akershus og det inneholder barnevennlige «se og røre» utstillinger.

Det fredede tømmersorteringsanlegget i vann på 2,5 km, 11 stålbåter og 25 bygninger på land
befinner seg i et åpent og lett tilgjengelig område. Vi har valgt ikke å gjerde inn dette området, da
det egner seg ypperlig for turgåere både på dag- og kveldstid og hele året. Vi har i stedet satset på
utendørs utstillinger slik at turgåere samtidig får med seg noe av industri- og kulturhistorien på
Fetsund Lenser.

Dette er bakgrunnen for at Fetsund Lenser ikke tar inngangspenger. Vi tror at dette også fremmer
besøket og at vi tar igjen mye av det vi taper i inngangspenger i økt omsetning i kafeene våre.

Natursenteret er åpent lørdag og søndag hele året, med utvidede åpningstider på sommeren. Dette er
blitt et hyggelig treffsted både for pensjonister og barnefamilier og mange kommer tilbake helg etter
helg. Etter at vi sluttet med inngangspenger for flere år siden, har besøket tatt seg merkbart opp.
Også her er det kafe' med god omsetning.

På enkelte musikkarrangement på sommeren er det billettsalg. Inntektene fra dette er begrensede,
men kan være opp mot 50-60.000 kroner.

Vi ber om at de argumenter som Norges museumsforbund legger fram i sin høringsuttalelse om
denne problemstillingen blir tillagt stor vekt. Fetsund Lenser har store utgifter til istandsetting og
vedlikehold av det unike, fredede tømmersorteringsanlegget. Momsfritak ved innkjøp av materialer
og tjenester til dette vil bety en styrking av mulighetene for å drive etterlengtet og helt nødvendig
vedlikeholdsarbeid.
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