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Forord
Nordisk Kulturlandskapsforbund arrangerte i samarbeid med Vega kommune og

Direktoratet for naturforvaltning Nordisk Kulturlandskapskonferanse pi Vega i tidsrommet

9.-13. august 2000. Tittelen pi konferansen var <<I erfuglens rike, Forvaltning av kystland-

skap - lokale krefter og myndigheters milsettinger, hvordan dra i samme retning?>.
Det deltok til sammen 100 personer fra de nordiske land pi konferansen.
Landskapet ligger mot yttergrensen for bosetting og virksomhet. Likevel har Vega en

10000 ar gammel bosetting, som ble feiret i 1999. Det bor ca 1400 mennesker pi Vega n6.

De gode forholdene for et rikt fiske og jordbruk har formet landskapet gjennom tidene.

Resultatet av denne langvarige utnyttingen har resultert i svaert verdifulle kulturlandskap med

et rikt mangfold av plante- og dyreliv.
Bakgrunnen for at konferansen ble lagt til Vega er at Vega er Norges st0rste arkipel og er

foreslitt til UNESCOs verdensarvliste. Den Nordiske Kulturlandskapskonferansen Onsket fl

sette fokus pi konsekvensene av hva de store endringene i primernaringene f0rer til av for-

andringer i det verdifulle kulturlandskapet pi Vega. Spgrsmilet er derfor: Hvordan kan en

forene lokale krefter og myndigheters milsettinger som ivaretar landskapets store verdier?

Tema for konferansen var forvaltning av kystlandskap i et Lokal Agenda 21 perspektiv,

med vekt pi bevaring av kulturhistorisk identitet og biologisk diversitet.
Milet med konferansen var 6 rette sgkelys mot de internasjonale kulturlandskapsverdiene

som gyarkipelet Vega representerer. Den Nordiske Kulturlandskapskonferansen @nsket 6 ta

opp problemstillinger vedrprende forvaltning og skjgtsel knyttet til bevaring av biologiske og

kulturhistoriske verdier i kystlandskapet spesielt piVega og generelt i Norden. Konferansen

la videre vekt pe hvordan landskapsverdiene kan bidra til bevaring av levende bygdesam-

funn, herunder neringsutvikling og bygdemobilisering. Milet var videre i sette Vega inn i et

nordisk perspektiv og favnet derfor foredragholdere fra bide neringsorganisasjoner, kom-

munal forvaltning, fylkesmannsembeter (landbruk og miljo), direktorater og forskingsmiljO

fra Norden.
Konferansen har bidratt til Okt bevissthet bAde i offentlig forvaltning og blant lokalbefolk-

ningen pA Vega. Samtidig har den vart et viktig bidrag til den videre utviklingen av Vega-

arkiplet som et verdensarvomride. Foredragene og befaringene var med i vise primerne-

ringenes mangesidige rolle og betydning for utviklingen av Vega framover.

Bergen og Vega 20. september 2001

Ved redaktorene:

Steinar Sorli
kasserer

Nordisk Kulturlandskapsforbund

Rita Johansen
prosjektleder
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Pd bes4k i erfuglens ril<c
vega med sin skjergdrd utgjQr en stor del av HelgelandsQyene i Nordland fyllce og inktude-
rer cirlu 6.000 pyea holmcr og skjar. I lppet av l<onf-eraniedagene pd vega var det tagt opp
til ekskusjoner b,frde pd selve vega og ute i pyene. I Asgarden, en seregen steinalderboplass
pd vestsiden av Vega, spurte I . atnanuensis Hein B. Bjerck om et slilct sted har verdi for fram-
tiden, mens Ruth Nilsen viste rundt pd sin bamdomisted fietfuya SOta. En egen dag ui, ,ott
av til bes^k i de gamle fiske- og egg og durwerene ute i havet: Skogsholmen, Iirwn,
skjerver og Hysver Pd sqndag hrnne deltakerne velge mellom vandring i gamle kultur-
markcr/kalkril<c heier nordvest pd Vega eller tur i <Steinalderlqypa> pd sqrpstsiden.

)



. t a
l l r
r a a

Vegas natur og kultur -
Vega som Verdensarv
o Av Jon Suul

For den utenforstiende som har sett og opplevd mye av natur, landskap, flora og

fauna og mye av kultur, vil likevel Vega med alle 6yer og gruntvannsomrider og til-

hgrende tradisjonell virksomhet oppleves som noe spesielt.
For den interesserte som mer inngiende over tid har fitt anledning til i studere

sider ved naturforhold eller gammel kultur i omrfldet, er det lett i miste noe av sitt

hjerte til stedet. Derfor vil han eller hun gjerne komme tilbake.
Jeg er glad for 5 vrere tilbake pi Vega i forbindelse med det Nordiske kulturland-

skapsforbundets irsmgte, her krysser jeg gamle spor, kanskje kan det bli anledning

til i tr&{<ke noen nye. Det tema jeg har fitt fl snakke om er <<Verdensarv>>, hva det er

og hva det kan bli for Vega. Jeg vil fors6ke 6 sammenfatte en del forhold som har

betydning i den sammenheng.

Hva er Verdensarv
FOr en gir inn pi hvorfor forslaget om Verdensarvomride har blitt knyttet til

Vega, er det nodvendig med et fte sammendrag av bakgrunnen for begrepet

Verdensarv.
Det har sin bakgrunn i at det i 1960-flrene ble fremmet forslag om en ny interna-

sjonal konvensjon basert pi behovet for i sikre verdifull kultur- og naturarv. En pro-

sess fOrte til at UNECSOs konvensjon for vern av verdens kultur- og naturarv ble

en realitet i 1972.
Norge ratifiserte konvensj onen i 1977 og de andre nordiske nasjoner omtrent pi

samme tid. Med konvensjonen fulgte mulighetene for 6 innfgre de aller viktigste av

verdens kultur- og naturobjekter og -omrider pi en liste, den sikalte Verdens-

arvlisten.
Nasjonalstatene kan nominere forslag til Verdensarvlisten basert pi at objektene

eller omridene oppfyller bestemte kriterier. Forslagene blir gjennomgitt kritisk av

internasjonale eksperter fgr de blir forelagt Verdensarvkomiteen for endelig god-

kjenning. Nir et objekt eller omride er f4rt opp pa [sten innebarer det at en kan

forvente en nasjonal oppfOlging som stir i forhold til de internasjonale forpliktelser

konvensj onen medfprer.
Norge var raskt framme med fue enkeltforslag som alle ni er kulturobjekter pi

Verdensarvlisten: Urnes stavkirke (1977), Bryggen i Bergen (1979180), R6ros

Bergstad (1980/81) og helleristningsfeltet Hjemmeluft iAlta (1985). Fokus har vart

koblet til rene kulturobjekter. Ingen st6rre naturomrider, kulturlandskap eller omr6-

der med b6de viktige kultur og naturelementer er blitt foreslitt.

4



Nordisk prosjekt
Det var situasjonen for Norge ogsi da undertegnede i perioden 1994-96 hadde

ansvaret for et nordisk prosjekt omkring Verdensarv i Norden.
Prosjektet var i regi av den nordiske arbeidsgruppen for natur og friluftsliv (NFG)

under Nordisk Ministerrid (NMR). Undertegnede stod ogsi for forslaget til pro-
sjekt og for at det ble innarbeidet som et mil i den da gjeldende nordiske miljostragi
(NMR).

Dette prosjektet hadde som milsetting 6 foresli nye Verdensarvomrider for
Norden, der de nordiske omridene ble sett i sammenheng og vurdert samlet ut fra
et helhetsperspektiv. Prosjektgruppen var sammensatt av erfarne representanter fra
bide kulturminne- og naturforvaltingene i de ulike land. Gronland ga ogsi bidrag
til rapporten.

I Norge hadde vi dertil en nasjonal referansegruppe med medlemmer fra kultur-
minne- og naturforvaltningen til stgtte i arbeidet. Arbeidet ble for pvrig st/ttet @ko-
nomisk og ellers av UNESCOs World Heritage Centre i Paris. Som folge av pro-
sjektarbeidet ratifiserte Island som det siste nordiske land konvensjonen i 1995. Det
var et spennende og morsomt stykke arbeid. Arbeidet ble fulgt opp med et nordisk
seminar pi Island i 1997.

Nye omrider
For Norges del ble resultatet av arbeidet at faggruppen i rapporten <Verdensarv i

Norden> (NORD 1996:30) foreslo fire nye omrflder, alle med natur som hovedar-
gument. For flere var tilleggsverdier innen kultur viktige.

Det var enighet om ikke 6 fremme flere kulturobjekter alene.

Av de fire var to omrider delt i et A- og et B-omride.
Forslagene omfattet:
. De vestnorske fjordene representert ved Storfjorden og Nrer@yfjorden
. Almdalen ved Namsos (barskog)
. Nordnorsk kyst og skjrergird representert ved deler

av Helgelandskysten (hovedsakelig Vega) og ytre deler av Lofoten.
. Hellemobotn i Tysrjord som en forlengelse av det svenske

verdensarvomriidet <<Lapponia>> som omfatter de store svenske
nasjonalparkene i Lappland, og hvor det ogsi ble lagt vekt pi samiske forhold.

Si langt er det for gvrig Sverige som med tynge har fulgt opp forslagene i rap-
porten og hvor det har gitt resultat. Men bide fra finsk og dansk side er det arbei-
det med oppfplging.

Hvorfor onskes si Verdensarvstatus?
Dennes status henger ganske si hOyt i visse sammenhenger. Den gir imidlertid



ikke noe vern direkte, men den ekstra status kan gi 6kt oppmerksomhet og vern
indirekte.

Det formelle vernet og/eller kontrollen blir forutsatt sikret gjennom nasjonal lov-
givning, forvaltningsplaner med videre. Samtidig gir slik status en sterkere nasjonal
forpliktelse med hensyn til oppfplging innen faglig forvaltning, skjotsel, tilretteleg-
ging, informasjon etc. Dessuten er nasjonalstaten forpliktet til 6 rapportere tilbake
til UNESCO om status og utvikling.

Derfor blir Verdensarvstatus noe i strebe etter i et langsiktig perspektiv for omri-
der som holder slike kvaliteter at de fvller et eller flere av kriteriene.

Hvorfor er Verdensarvstatus aktuelt for Vega-omridet?
Norden og Norge har i et globalt perspektiv spesielle omrflder det er grunn til i

trekke fram. Srerlig gjelder det skjrergirds- og fjordlandskapene. I den sammenheng
er ogsfl spesielle sider ved den gamle kystkultur viktige. Og av slike omrflder fram-
stir de vestnorske fjordene, Helgelandskysten, Lofoten og de nordnorske fjordene
som sarlig interessante.

Av Helgelands 6yriker framstir Vega som et serlig sentralt omride. De naturgit-
te forhold gir grunnlaget for den biologiske produksjon i havet som bide dyr og
mennesker har levd av siden siste istid. Det har alltid vert en sammenheng mellom
natur og folk, mellom fisk-fugl-sjgpattedyr og menneske. Og landskapet har pi

overflaten blitt preget av folket gjennom tiden slik at en har fitt et interessant kul-
turlandskap der blant annet egg- og dunvarstradisjonene har hatt sin viktige plass.
Mange spesielle arter finnes i omridet.

I den nordiske rapporten er Vega omtalt slik at omridet fyller fire av kriteriene,
tre naturkriterier (Kriterium I, III og IV Artikkel aa @D og et kulturkriterum
(Kriterium Y artikkel 24(a)). Disse omhandler geologiske forhold, landskapseste-
tiske verdier og ornitologiske interesser, samt kulturlandskapsverdier.

I perioden L97O-2OOO har en rekke ulike faglige registreringer og dokumentasjon
funnet sted, det gjelder blant annet fornminneregistreringer fra steinalderen og orni-
tologiske registreringer. Omridet er omtalt i en rekke fagrapporter og offentlige
utredninger, verneplaner med videre.

Hvordan kan en oppni Verdensarvstatus?
Det gjelder forst i avklare og gjennomf6re pigiende verneplanprosesser og ta

stilling til foreliggende planforslag (Kystverneplanen for Nordland). Behovet for
avklaring Oker i forhold til gjennomfgring av den prosess som f6lger automatisk
dersom nasjonalstaten velger 6 satse pi en oppf6lging av anbefalingene i NORD
1996:30.

Det gjelder likeledes i avklare hvorvidt Miljgverndepartementet som overste
ansvarlige fagmyndighet velger i legge NORD 1996:30 til grunn for Norges tenta-
tive Verdensarvliste (slik Sverige har gjott).
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Nir dette er avklart kan prosessen planlegges fram til at regjeringen sender inn et
nominasjonsforslag til UNESCOs Verdensarvkomite. Den innebarer eventuelt for-
hindskontaktet med spesialister for forhindsvurderinger, og den innbarer en stor
jobb med i framstille et nominasjonsdokument der verdiene dokumenteres. Det vil
vrere n0dvendig i sammenstille foreliggende fakta med utfyllende data. Etter at
nominasjonsforslaget er oversendt iverksettes en formell ekspertvurdering fgr ver-
densarvkomiteen tar endelig stilling. Dersom de npdvendige avklaringer kommer i
l6pet av kort tid, vil det tidligste tidspunkt et resultat kan foreligge vrere i 2004 (ved
Verdensarvkomiteens m6te i Kina). Det ville vrere meningslgst og bortkastet i
gjennomf6re et stort stykke arbeid dersom det ikke lenge fgr dette tidspunkt var
temmelig klart hvilken behandling spknaden vil fi.

Lokal forankring
En viktig forutsetning for i lykkes i denne prosess er for gvrig hvordan lokal-

samfunnet forholder seg til forslaget. Derfor er det viktig 6 forankre et arbeid med
formidling og informasjon rettet mot lokalsamfunn og andre interesserte lokalt.



Det er ogsi meget viktig fordi prosessen og kunnskapen i beste fall kan inspirere
befolkning, lokalpolitikere og kommuneadministrasjon til 6 utvikle ideer og planer
i forhold til den virkelighet og de positive sider som kan komme med
Verdensarvstatusen.

Verdensarvstatus b6r kunne sees som et positivt aktivum i utviklingen av framti-
dig vern og bruk, liv og virke, noe som fir folk til i vrere stolt, til e bli, til 6 skape,
til 6 komme. Den vil kunne bedre forstielsen og interessen for verdier, verdigrunn-
lag og forvaltning. Den vil kunne knytte bflnd mellom folk lokalt, mellom de loka-
le og andre, med andre Verdensarvomrider og gi grunnlag for utvikling av nye til-
bud og produkter. I denne sammenheng er det viktig 6 bidra til at duntradisjonene
overlever og finner nye muligheter. Arbeidet omkring E-huset vil kunne bli et fun-
dament i dette.

Folk og natur har alltid vert bundet samnen pi Vega. Det 6nsket kan en ogsi ha
for framtiden. Da er det viktig 6 finne balansen mellom vern og bruk, tenke lang-
siktig. I det langsiktige perspektiv vil Verdensarvstatus kunne bli av avgiorende vik-
tighet for dette lokalsamfunn. Da er det viktig at gode krefter samler seg om i s4rge
for at denne status ogsi har mening i framtiden.

Artikkelforfatter:
Spesialkonsulent Jon Suul ved Norsk Institutt for Naturforvaltning har ledet

arbeidet med et nordisk prosjekt omkring Verdensarv i Norden. Prosjektet var i regi
av den nordiske arbeidsgruppen for natur og friluftsliv (NFG) under Nordisk
Ministenid (NMR).

Etterord:
Ifolge vedtak i Stortinget i mai 2001 skal den norske nominasjonsprosessen av

nye verdensarvomrider ni starte, og med Vegapyene som f6rste omride.
Miljpverndepartementet har i ettertid vedtatt at NORD 1996:30 skal legges til grunn
for Norges tentative Verdensarvliste, og at spesialkonsulent Jon Suul ved
Direktoratet for Naturforvaltnins skal lede det norske arbeidet.
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Vega kommune har invitert den norske regjering til 5 bruke det foreslitte ver-
densarvomridet Vegapyene til 6 igangsette nominasjonsprosessen av nye norske
verdensarvomrider.

Ni varen 2001 kom beskjeden om at invitasjonen er tatt i mot av Miljgvern-
departementet. Spesialkonsulent Jon Suul ved Direktoratet for Naturforvaltning blir
prosjektleder for arbeidet med i nominere nye norske verdensarvomrider. Arbeidet
skal starte piVega. Jon Suul var ogsi innleder pi Nordisk Kulturlandskaps konfe-
ranse pi Vega sommeren 2000 om nettopp det nasjonale verdensarvarbeidet i
Norge!

Dermed vil dette arbeidet pi nasjonalt plan ni bli fulgt opp av samme mann som
ledet arbeidet i den nordiske arbeidsgruppen som i 1996 la fram sin rapport for
Nordisk Ministerrid. hvor nve verdensarvomrider ble foreslitt i alle de fire nordis-
ke landene.

Bakgrunn
Begrunnelsen for at Vega kommune tok dette initiativet overfor Miljgvern-

departementet, var @nsket om 6 bevare og videreutvikle verdien av det enestiende
naturgitte og menneskeskapte kulturlandskapet som omridet representerer.

Da Vega la fram sin invitasjon for den norske regjering, var den todelt: Vega kom-
mune tilbgd ogsi et omride som kan brukes som case for utprlving av bevarings-
og forvaltningsstrategier for kystomrider i bruk. Invitasjonen baseres pi de lokale
erfaringer med at kulturlandskapet mi vrere i bruk for 6 opprettholdes. I begrepet
legges en brerekraftig utnyttelse og forvaltning av ressurser og natur.

Derfor har Vega kommune foreslitt 6 utrede kommunen som et stort planomride
der alle verne, miljg- og nrringsinteresser kan utvikles side ved side. Og slik at en
far fram helheten, sammenhengene og rom for i definere bruks-, verne- og nerings-
interesser, - bide formelt og i forhold til forvaltningsstrategi.

Som prgveprosjekt med nasjonalpark-tilnarming, vil det gi overfgringsverdi til
andre saker.

Et slikt omride vil dessuten romme flere forskjellige ideelle verneformil som kan
oppleves fl sti i motstrid til hverandre: skj6tsel og fuglenes hekketid, fredning av sel
kontra kveisproblematikk og krikebollenes nedbeiting av tareskogen, fredningen av
oter og hav@rn kontra arfuglen.

Organiseringen kan sikre en unik, felles arena for rntlj4-, kultur- og naringspoli-
tikk pi ulike forvaltningsniv6 - fra de ulike departement, fylkeskommune, fylkes-
mann, kommune og brukere av omridet. En god framdrift i prosjektet er viktig for
i sikre oppslutning og engasjement i lokalsamfunnet.



I forhold til forvaltning og skjotsel har Vega kommunestyre vedtatt LA 21 som

grunnlag for alt kommune-'og arealplanarbeid. Samarbeid med grunneierne blir av

Vega kommune sett pi som en forutsetning for i kunne opprettholde og videreutvi-

kle kvalitetene i Vegagyene.
Gjennom prosjektet <<Vega som verdensary>> bpr samarbeidet vere en prioritert

oppgave og en forutsetning for 6 fi organisert enkelt- og fellestiltak for skjOtsel og

forvaltning av omridet.

De ulike delprosjekt
For 6 nfl milsettingen om 5 bevare og videreutvikle omridets verdier, har Vega

kommune delt arbeidet lokalt inn i fem delprosjekt:

Forvaltning og skjOtsel: Vegaskjargirden er et unikt kulturlandskap med et rikt

og mangfoldig plante- og dyreliv. Men deler av omridet gror ni igjen pi grunn av

fraflytting og endrede driftsformer. Det biologiske mangfoldet forringes og jord

eroderer. Fuglelivet blir heller ikke voktet av grunneierne som fOr. Det har f4rt tll

en dramatisk tilbakegang i antall hekkende arfugl og andre fuglearter som levde i

samspill med menneskene. Vega kommune er i nrert samarbeid med primrernering-

en, grunneiere og interessenter i omridet for 6 fi organisert nettverk for beite, slitt

og skj4tsd, og da med sarlig vektlegging av ttlt* for i kunne opprettholde driften
i egg- og dunverene.

Formidling: Vega kommune ser det som en stor utfordring 6 fi formidlet omr6,-

dets universelle verdier, bide som utgangspunkt for opplevelse, forskning og i

undervisnings6yemed. Omridets sirbarhet og fuglenes hekketid vil mitte virke inn
spesielt i forhold til ferdsel. Det vil derfor vare spesielt viktig 6 fi utviklet god for-
midling via internett og opplevelsestilbud pi selve Vega. Fullfinansiering av E-
huset, dokumentasjons- og formidlingssenteret for egg- og dunnaringen vil derfor
vrcre et viktig arbeidsomride.

Okoturisme: er et stikkord for tilrettelegging av hele Vegaskjargirden. Den

Okende ferdselen f6rer ttl atVega kommune mi vare i forkant og styre trafikken slik
at ikke den ekstremt sirbare naturen skades. En lokal Kystled og tihettelegging for
turisme i det fredete fiskevaret Skjrerver er blant tiltakene.

Bygningsvernsenter: Skjerver er fredet i henhold til kulturminneloven, og er

utpekt av Riksantikvaren som spesielt verneverdig kulturminne pi kysten.
Vega kommune stfr.r ni overfor store utfordringer i videreutvikling og tilretteleg-

ging av fiskevaret som et internasjonalt bygningsvernsenter.

Miljorestaurering: Krikeboller har beitet ned tareskogen i store havomrider
utenfor Vega. Dette er en enorn miljputfordring som Vega stir overfor. Sannsyn-
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ligvis den stgrste gkologiske katastrofen i havomridene pi norskekysten. Vega
kommune samarbeider ni blant annet med Havforskningsinstituttet og Norsk
Institutt for Naturforvaltning om finansiering av et prosjekt for restaurering av tare-
skogen.

Utfordringer
Med Vegagyene som framtidig verdensarvomride, vil nasjonalstaten Norge

kunne vise fram et unikt omride i verdensmfllestokk.
Samtidig stir bide nasjonalstaten og Vega kommune overfor enonne utfordring-

er i arbeidet med i fi gjennomfprt de tiltak som er nodvendige for i gjenopprette,
bevare og videreutvikle natur, miljO og naring i omridet. Arbeidet har vart drevet
fra lokalt hold i mange ir, og med st/ttespillere i sentral forvaltning og pi politisk
nivi. Det blir desto mer spennende ni, nir nominasjonsprosessen er igangsatt.

Artikkelforfatter:
Rita Johansen har vart engasjert av Vega kommune til i jobbe med stedsutvikling

gjennom de siste irene, og har siden viren 2000 arbeidet med utvikling av ver-
denssarvprosjektet.

VegaQyene er foresldtt som nytt verdensarvomrdde blant annet pd grunn av at de
framstdr som et enestdende eksempel pd kulturlandskap langs en ekstremt verhard
Iqtst. Omrddet viser spennet i lq'stkulturen fra steinalderen fram til nyere tid. Bildet
er fra fiskcveret Skjerver der rundt tjue av bygningene er satt i stand av
Rilcsantikvaren. ( Foto : Rita Johansen).
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Vegaoyene - et kystkulturlandskap
i forfall eller en verdifull ressurs i
det moderne samfinn?
. Av Lise Hatten, Planteforsk Tjotta fagsenter
o Ann Norderhaug, Hogskulen i Sogn og Fjordane,

Seksjon for landskapsokologi

Vegagyene - nasjonalt og internasjonalt verneverdig
En stor del av Vdga kommune pi Helgelandskysten i Nordland fylke (Norge) er

foresli,tt som nytt verdensarv-omride av en nordisk arbeidsgruppe nedsatt av
Nordisk Ministerrid (Nordisk Ministerr6d 1996 s. 182-187). Store arealer i kom-
munen inngir ogsi i kystverneplanen for Nordland (Rofstad & Rosten 1994).
Mange av kvalitetene som har motivert forslaget om verdensarvomride og vern i
kystverneplanen er knyttet til kulturlandskapet. Bide nominasjonsprosessen for

Hoveddelen av Vega kommune (t.v.). Verne-omrdder foresldtt i lcysnerneplanen er
markert. Det foresldtte verdensarvomrddet vil omfatte noe mer enn de foresldtte
verneomrddene. Kilde: Vega kommune, miljQvernsiefen. Norgeskartet viser Vega
kommunes beliggenhet i Norge.
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verdensarvstatus og det sannsynlige vernet av oygarden vil derfor kreve en forvalt-
ning av omridet som bevarer natur- og kulturkvalitetene gjennom en aktiv og vel
gjennomtenkt bruk av 4ygarden.I dette ligger store utfordringer for forvaltningen.

Vega kommune har valgt i se pi vernet og den mulige verdensarvstatusen som en
ressurs, og gnsker a utnytte statusen til i sikre kommunen og dens innbyggere si
fram-tid giennom utvikling av nye og reetablering av gamle neringer knyttet til
0ygarden. Dette er en prisverdig holdning, men den forutsetter at bruken og utvik-
ling av even-tuelle nye naeringer skjer i pakt med de kvalitetene som er knyttet til
omrfdet. I denne artikkelen redegigr vi i korte trekk for egenskapene som ligger til
grunn for vern og mulig verdensarvstatus, og hvilke utfordringer og muligheter vi
ser i denne sammenhens.

Oykommunen Vega
Vega er en ren gykommune der skjergirden i tillegg til tre relativt store, h6ye

gyer - Ylvingen, hovedgya Vega og SOla - utgjgres av flere tusen mindre og rela-
tivt flate Qyer, holmer og skjar. Disse ligger for det meste samlet i oygrupper, eller
<<v€er>>, der landarealet samlet ga drivverdige enheter. Dette gav grunnlag for boset-
ning i pygarden, en bosetning som var tuftet pi en pkologisk og berekraftig bruk
av ressursene gjennom kombinasjonsbruk med jordbruk, fiske samt egg- og dunvar
som de viktigste nreringene. Disse tre naringenes relative betydning i forhold til
hverandre kunne variere en del fra ver til var. I noen v€er var frske den viktisste
nreringa, i andre kunne landbruket vare like viktig.

Erfuglhus pd linan. I forgrunnen en oe-baner> som er spesialbygd med tanke pd
erfuglen. Lenger bak ses en bdt som, kappet i to deler og snudd pd hodet, harfdtt
en ny funksjon som erfuglhus pd sine eldre dagen
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Bosetning
Store deler av skjargirdslandskapet i Vega har vart bebodd i lang tid. Pi hoved-

oyaYega finnes steinalderboplasser som er omkring 10 000 flr gamle (Alterskjer

1985). De eldste boplassene ligger omkring 75 moh (Bjerck 1999). Deue skyldes at
landhevinga etter siste istid har vert betydelig ogsfl pi Helgelandskysten - den
marine grense pi Vega ligger 90 meter over dagens havnivi (Sollid & Torp 1984).
Etterhvert som landet steg ble bosetninger etablert lavere, for i ligge i nerheten av
sjpen. Pi Vega har man derfor en gradient i bosetnings-m/nsteret - de eldste stein-
alderboplassene ligger hgyest oppe, de yngste boplassene lavest. Flere gyer dukket
etter hvert opp fra havet i omridene rundt de tre h6yeste 6yene.I den fgrste tida ble

nok pygarden hovedsakelig brukt til fiske og fangst, kanskje bare i deler av iret
(Wold 1985). Etterhvert som det ble mer land - og behovet for land ogsi 6kte -

begynte folk 6 bosette seg ute i Oygarden.
Pi en av de laveste gygruppene, Lanan - der den hgyeste {yaligger 8 moh, er fgr-

ste sikre beretning om fast bosetning fra 1660-tallet (Berglund 1995). Boset-

ningshistoria i denne delen av gykommunen har med andre ord ogsi et relativt stort

spenn i tid.

Livet i v&rene
Det var ressursene knyttet til havet og fuglelivet som lokket folk utover i Qygr-

den. Man mitte imidlertid stgtte seg til flere neringer for i overleve og utviklet der-
for sikalte kombinasjons-bruk. <<Fiskerbondeo> er blitt brukil som betegnelse pi

dem som levde her ute. Bonden i4ygarden var imidlertid oftest kvinnen mens man-

nen var fisker.
Fiske gav mat, men var ogsi den naringa som forst og fremst skaffet kapital. Det
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var vanlig 5 dra pfl Lofotfiske om vinteren, og enkelte dro ogsi pi fiske pA
Finnmarkskysten om sommeren. I tillegg ble det ogsi drevet noe heimef,rske. Fra
193O-tallet fikk rusefiske stor betydning i Vega, spesielt for fiskere i gyene med lang
vei til fiskekjgper. Rusefiske bidro til i opprettholde bosetningen i gyene (Svendsen
1999).

Til tross for at landskapet mange steder var karrig ble det drevet jordbruk pi
6yene. Landbrukets oppgave var hovedsakelig 6 skaffe mat til husholdningene.
Flere steder bar man tang opp pi land. Slik ble jordsmonnet bygd opp samtidig som
den neringsrike tangen gav god giOdsting. Det karakteristiske ved landbruket i
Qygarden var den differensierte arealbruken (Sickel 1997). @yene ble brukt pi for-
skjellig mite. Pi <heimelandeb der gi.rrdene li, dyrket en korn og poteter og slo
store engarealer. Qyer og holmer ner heimelandet samt de med best jordsmonn og
avling ble ogsi slitt. Pfi de 6yene der det var tilstrekkelig med ferskvann beitet stor-
f6. Disse gyene kunne ligge langt unna <heimelandeb. Kyrne svgmte fra Oy tll Oy
pi eget initiativ. Morgen og kveld rodde kvinnene ut for i melke. Pi smi eller
skrinne holmer beitet sau. Fiskerbonden hadde som oftest ikke mange sauene. De
kunne derfor flyttes fra holme til holme med bit, etterhvert som holmene ble
avbeitet. Ofte ble slitteholmene etterbeitet med sau. Navnene pil 6yene i de for-
skjellige v&rene gjenspeiler bruken av dem. Slittergya, Geitholmen, Sau/yene,
Vrerholmen f,rnnes i de fleste av Oygruppene.

Den tredje nreringa av betydning var egg- og dunvaret. I slutten av april og
begynnelsen av mai kommer arfuglen trekkende og samler seg i sundene for par-
ringslek. For 6 kunne ta vare pi den verdifulle duna, har folk bygd ly som arfugl-
hunnene oppspker for 5 legge egga. En del av eggene ble ogsi sanket. Dette ble
gjort pi en forsiktig mite slik at erfuglbestanden likevel holdt seg oppe. Liksom
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frsket ga egg- og dunneeringen fremst kapital. Mange av @yboerne var lenge leilen-
dinger og avgifta til grunneieren ble gjerne betalt i form av erfuglegg og -dun. Dun
som ble til overs etter at leilendingsavgifta var betalt, ga ei kjrerkommen ekstrainn-
tekt.

Denne ekstensive kombinasjonsdrifta har resultert i mange viktige landskapskva-
liteter sett fra bide kulturminne- og naturvernsiden. @ygarden pi S6r-Helgeland er
i si mite et representativt og spesiellt verdifullt kystkulturlandskap. Dette beror pi
at'.

her finnes et stort antall vrer som ga grunnlag for utvikling av
<fiskerbondeliveb flere steder og dermed ogsi kulturhistoriske kvaliteter
spredt i hele 6ygarden
her er et variert landskap, mange steder med kalkrik berggrunn, som gir
muligheter for et stort mangfold av dyr og planter
det her har veert en relativt sen fraflytting og nedlegging og at mange av
kvalitetene og kunnskapene om tidligere tiders ressursutnytting derfor er
bevart helt fram til i dag.

Kulturhistoriske kvaliteter
Av de kulturhistoriske kvalitetene i pygarden i Vega er kanskje dunvarene de

mest verdifulle. Bide den bygningsmessige helheten og selve erfuglhusene er ver-
difulle kulturminner. ,'Erfuglhusene kan ha mange utforminger - alt fra smi hus
bygd i stein, ei trekasse eller en avdanket bit snudd opp ned, til mer forseggjorte
smi <langhus> eller <<e-baner>> som de kalles pi fagspriket.

Ikke alle bolighusene i gygarden er gamle, mange er fra midten eller fgrste halv-
del av 1900-tallet, men det finnes fremdeles enkelte eldre og godt bevarte
<<Nordlandsliner>. Det er imidlertid bare i Skjerv&r som det finnes en helhetlig,
eldre bygningsmasse som er noenlunde intakt. Et omfattende restaureringsarbeid er
derfor satt igang i dette veret. I de fleste v&rene sti.r ellers driftsbygninger knyttet
til landbruket for det meste til nedfalls, eller de er allerede borte. Ogsi installasjo-
ner og hus knyttet til sjolivet som kaier, brygger og naust er mange steder forfalne.
Alle disse kulturminnene utgigr imidlertid viktige deler av det bygningslandskap
som ble skapt av <gyliveb. Ogsi inventaret i bolighus og driftsbygninger er verdi-
fulle kulturminner. De fleste vrerene ble fraflyttet pi 1950-, 60- og 70-tallet. I
mange av husene har inventaret statt mer eller mindre urprt siden den gang. Det kan
v€ere en fascinerende opplevelse 5 besOke et av disse husene som forteller si mye
om vir nrere fortid.

Bosetning i gygarden og beliggenheten rett ved hovedleia langs norskekysten gav
ogsi grunnlag for fremvekst av flere handelssteder langs kysten. I Vega var Rgrgy
et viktig handelssted. Ogsi handelsstedet Skilver (i Alstahaug kommune) med et
kapell som mange i 6ygarden soknet til, var viktig for gyveringene.
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Med ea som husdyr
Egg- og dunver iVega
. Av Inga E. Ness

Del I: I erfuglens rike
Vega/yene er erfuglens rike. Oyfolket har tatt vare pi fuglen, gjort opp reir og

vernet den i hekketida. Til gjengjeld har fuglen kommer tilbake hver vir og gitt dem
dun og egg. ,€rfuglen - eller ea som er det lokale navnet - har vrert holdt som hus-
dyr langs hele Helgelandskysten. Den er en <hellig fugl> som folk har vernet om.
Arbeidet med i <gj0re opp til ea>> og veme den i hekketida har f4rt til et tett forhold
mellom dyr og mennesker. Ea kom tilbake til samme reir ir etter ir og ble en gam-
mel <kjenning". Egg- og dunverene er et godt eksempel pi Oyfolkets ressursutnyt-
ting. Alt havet har brakt av rak ble utnyttet. Gammelbiten og rester av hus og tak
har endt sine dager som skjul for erfuglen.

Generost matfat
De grunne havomridene rundt Vega er Norges stgrste arkipelag og har til alle

tider vrert et generOst matfat med rike fiske- og fugleforekomster. Inntil 1950-60-
tallet var de fleste stOrre Oyene bebodd. Ni er de stort sett avfolket, men i sommer-
halvaret drar /yfolket for i ta vare pi husdyret sitt, rerfuglen.

Grunnhavet og mylderet av Ayer er den viktigste irsaken til at vi finner de st6rste
og fleste dunvrerene her pi Helgelandskysten og i Vega-6yene.

De beste dunverene 16 lengst ut mot havet. Gflrdene pi Flovrer og Linan holdt
rundt irhundreskiftet rundt 800 rugende rerfugl hver, og tallet var trolig st/rre siste
halvdel av 1800-tallet. Pi mindre eyer var 2-300 arfugl vanlig og 4-500 fugl ingen
sjeldenhet.

,'Erfuglen (Somateria Mollissima) blir kalt kystens nasjonalfugl. Den er en marin
dykkand som hekker pi smi eyer og holmer ute pi kontinentalsokkelen, spesielt
der grunnhavet er stort, som i Vegagyene. Her og i Froan utenfor Tr/ndelag finner
vi den stgrste bestanden i Norge. Totalbestanden er estimert til ca 100 000 par
(1980), halvparten er i Nordland fylke. Vega kommune er trolig landets stgrste
myteomride.

VArt fgrste husdyr?
I Egils saga fortelles det at Torolv Kveldulvsson hadde eggvrer. Og i 890 beretter

hilogalendingen Ottar til kong Alfred i England at han mottok <Fugla federum,
(fuglefjar) som skatt fra samene pi sin Bjarmelandsferd. Dun og egg var altsi kjent
handelsvare allerede i vikingetida.

Og kanskje var rrfuglen vi.rt f6rste husdyr? Vi finner nemlig spor etter den i
steinalderens kjOkkenmgddinger og pi helleristninger.

t 7



Egg og dun har alltid spilt en viktig rolle for kystfolket, bide som kosttilskudd og
inntektskilde. Tilgangen til disse ressursene har bidratt til i bestemme bosettings-
mgnsteret mange steder i Nord-Norge. I de gamle jordb6ker fra 14-1600-tallet blir
egg og dun ofte nevnt som en del av girdenes herligheter. Erkebiskop Olaus
Magnus omtaler egg- og dunvar i sin historie om de nordiske folk i 1555.

Mellom 1700-1790-arene fir vi 187 fredlyste egg- og dunvar i Nordland, 83 av
dem li pi Helgelandskysten. Vega har l7 egg- og dunvar, 14 av disse har vart fred-
lyste. I sin tid eksisterte det over 400 egg og dunvar i fylket, men i 1986 var bare
2J av dunvrrene i hevd.

A betale jordleia med egg- og dun mi ha vert gammel sedvane. Enkelte steder
fikk husmannen beholde inntekten av eggene og dun fra husmannsplassen. Etter at
husmannen hadde kjppt seg fri, betydde duna kontante penger.

Med en inntekt pi ca 50 Ore per rugende fugl, var det viktig i fi fuglen til i legge
seg pi eiendommen. Inntektene av et dunvrer kunne utgjpre halve irsinntekta. Dette
er bakgrunnen for at man begynte 6legge forholdene til rette for fuglen: gjorde opp
reir og laget ebaner* nar bolighuset. Rundt 1900 ble det produsert 1000 kilo (l

tonn) renset dun i Nordland.2/3 av denne kom fra Helgeland.

Del II: Et arfugl-flr
I februar-mars begynner rrfuglen i trekke innover fra havet, og i april flokker den

seg rundt 6yene for i hekke. Hunnen er stedbunden og vender tilbake til tidligere
hekkeplasser. I flere netter gir ea og ekallen i land og leiter etter et passende reir.
Dette er en avgjorende periode, for ni er fuglen ekstremt sky. En hel kultur har der-
for utviklet seg der alle tok hensyn til fuglen og mitte vere stille.

N6.r ea har funnet et passende reir, gjor hun det klart mens maken holder henne
med selskap. Fra mai til juni legges eggene. Si forlater hannene hekkeplassene,
samler seg i flokker og drar ut pi skjrerene for 5 myte. F@rst i september er de til-
bake.

Duna: Nir erfuglhunnen legger dun i reiret, er det bflde for i skjule og 6, varme
eggene sine. Hun skyver dunene fra brystet og legger dem under og rundt eggene.
Nar hun er ute og drikker, dekker hun eggene. Jo kaldere omride hun hekker i er,
jo mer dun gir hun.

Nir ea ligger pi reiret, er hun ofte si tam at man kan l6fte henne av reiret og fjer-
ne dun. I perioden nir ea ligger stabil pi eggene, er hun utsatt for en farlig fiende,
minken. Denne fremmede gjesten i 4yr,rtlj6et er en rovmorder, som kan rasere en
eerfugl-koloni i l6pet av kort tid.

Dunungene: Dunungene som kommer ut av egget blir varmet et par dggn i rei-
ret. Si begynner den farefulle vandringen mot det vite element. Srerlig svartbakken
driver jakt pi ungene. Farlige situasjoner kan lett oppste hvis ungene kommer langt
fra mora eller det er dirlig ver slik at de ikke h6rer advarende signaler.
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Resten av sommeren svpmmer ungene sarnmen med mora. Hun fir ofte god hjelp
av enslige arfuglhunner. I juli-august er ungene utvokst og uavhengige av forel-
drene, og hunnen starter vingefjrer-mytingen. Pi seinhgsten samles begge kj6nn i
vinteromridene. Hannen har fitt tilbake den kvite praktdrakten. Snart er ringen slut-
tet. Kurtiseringen begynner igjen.

Reirene: Det naturlige for rerfuglen er 6 hekke i tanga, langs stranda, under en
steinhelle eller en einerbusk. Pi Island, Svalbard og ogsi langs Finnmarkskysten
reirer den seg pi de store dungene av tang som bglgene har kastet opp. Men ofte
hekker den pi flatlandet, mellom steiner og busker og i gresset.

Hensikten med i gj6re opp reir til aerfuglen, <reie opp>, er i lage et attraktivt skjul
som kan dekke behovet for et t4rt og beskyttet ly. Men det er ogsi 6 sikre duna
gjennom i lage et reir som holder den si rein og tqrr som mulig. Det er ogsi grun-
nen til at man legger tang inn i reiret, si duna ikke skal bli full av gress og mose
som gjgr den tidkrevende 5 rense. Ved pisketid henter folk tang og legger opp til
tork, samler i siter, sprer og snur. De gamle steinreira, <ehusa>, blir giort i stand og
en ny krans av tang legges inn. Det samme skjer i ebanene.

Duna: Det finnes ikke bedre sengetgy ennedderdunsdyna. Ikke noe dynefull er si
lett og gir fra seg si mye varme som de lette fjonene fra aerfuglhunnens bryst. De
har helt spesielle egenskaper. I motsetning til dun fra and og gis har edderdunen
smi mothaker som gj6r at den holdes sammen i en klump. Dette gir edderduna en
isolasjonsevne i serklasse.

I tillegg til Nord-Norge og Svalbard sankes og renses det dun i blant annet
Canada, Grgnland og Island. Totalt produseres det 2 000 kg ferdig renset dun pr. 6r.
Det meste av denne duna blir i dag renset maskinelt. Men enni driver folk i dun-
v&rene pi Helgeland det tidkrevende arbeidet med i hindrense duna. Det tar en hel
uke i rense ett kilo dun. Hindrenset dun er sjelden vare i dag.

Dunrensing: Duna mi t6rkes, ristes, grovrenses, harpes og finrenses. Arbeidet
skjer for det meste ute pi vindstille dager. F6rst skal duna tgrkes og det groveste
rusket ristes vekk. Ni kan duna oppbevares til en har tid til e begynne selve ren-
singa: Urenheter plukkes ni vekk for hind. Rensinga skjer i uthus eller utendgrs i
stille vrer, for stgvet fyker ni fritt. Gress og rusk fjernes.

Finrensinga skjer pi harpa. Dunharpa er en ramme tredd med trider av fiskesnp-
re eller nylontrid, som er rent med 4-5 cm avstand. Det tar 2-3 dagers <st/dig
arbeid 6 harpe I kilo dun hvis den er plukket og grovrenset f6rst.

Del III: Vokterne og framtida
Hvem skal ta vare pi ea?

Fuglevokterne i Vega/yene er bekymret for framtida, og for ea:
- Vi kan ikke forvente at ettertida skal gj6re alt dette arbeidet gratis. Spgrsmilet

er ikke bare 6 verne, men at det finnes folk til i verne det. Staten mi inn og bevare
nreringa med midler. Hvis ikke, har den ingen framtid. Det mi pekes ut noen dun-
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Vega-Qyene er erfuglens rike.
Oyfolket har tatt vere pdfuglen,
gjort opp reir og vernet den i
hekketida.

vaer der ea er. De mi ha folk som
kan gjore opp reir og passe pi
fuglen fra april - mai til juni -
juli, maks tre mineder, sier
Henrik Mathisen, en av de som i
flere 6r ti6r stelte for ea.

- Og si mfl en fi lov til t ta seg
av rovdyra. Der ea er,b4r det ikke
vare mink eller oter. Og er det en
havornkoloni i nrerheten, kommer
ikke arfuglen dit og legger seg,
legger han til.

Fra husdyr til bytte
Tradisjonen med ea som husdyr

er truet fra mange hold. En hel nering kan forsvinne hvis ikke noe blir gjort.
Fraflyttinga fra Oyene er kanskje den stprste trusselen: Nir folk flytter fra dunvre-
rene og ingen lenger forer fuglen, reirer og verner den, flytter fuglen ogs6. Ea treng-
er vern, for hun har mange fiender. Villminken, som er den verste, er ni vernet i
hekketida. Og de siste irene har oteren begynt 6 herje i arfuglreir.

I1992 ble det ipnet for jakt pn arfugl pi Ostlandet, ogi 1997 ble denne ord-
ningen utvidet til 6 gjelde S6rlandet. For fuglevokterne i Helgelands-@yene er dette
et sjokkerende vedtak. ,Erfuglen har vrert sett pfl som et husdyr, et <hellig> dyr, pi
Helgeland.

At folk har lokket erfugl til dunverene med fiskeslo og agn har skapt en kunstig
stor populasjon i disse omridene. Ni forbyr miljOreguleringer fiskerne i mate ea
ved i sl6ye fisk i havna.

Oljeutslipp kan f6re til massiv sjOfugldgd. Da den greske tankeren <<Deifovos>>
forliste ved Vega i 1982, ble mellom 10 000 og 20 000 arfugl drept. Ni starter olje-
boringen pi Vega-hpyden, hvilke farer stir den sirbare fuglen overfor da?

Del fV: ,'Erfuglmuseet pi Nes
Kunnskapene om erfuglkulturen eies av gyfolket. Den ligger i erfaringer samlet

gjennom generasjoner, om reirstell, om fuglens adferdsmonster og dunarbeid. Blir
ikke denne kulturen tatt vare pi og formidlet videre, forsvinner den. Og det mi fin-
nes fuglevoktere i framtidas Vega-samfunn.
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Pi nordsida av Vega er det opprettet et arfugl-museum - E-huset. Et dokumenta-
sjonssenter, som skal formidle og anskueligg4re ,ret eerfugl-io med alle sider av
virksomheten. Et pedagogisk prosjekt er knyttet til museet: Alle 6.klassingene pi

Qya fir undervisning om gykultur og arfuglrgkt. Pi virparten drar de ut til
Skjarvar, legger opp tang i reirene og gior i stand til fuglen. Slik blir en hel ny
generasjon opplrert som framtidas arfuglvoktere.

Kilder:
<Norges land og folk 1885-1914>
<<Dunv&r>>
<<Husmenn iTjgttu herred, utbredelse, levekar og sosiale
forhold ca. I 865- I 900> (Hovedoppgave AVH Trondheim
1996)
<<tItv&n>, Cappelens Forlag, 1985
<<Ranens beskrivelse>
nr 2/73,2/ 16,Des 1978,3184 og l/92
"Egg og dunvar i Nordland fylke>.
Semesteroppgave Telemark Distriktshpgskole I 986

Viltrapport 35
Viltrapport 41

Samtaler/intervju med folk i Flovar, Linan og Skjrrvaer

Artikkelforfatter:
Inga Naess er forfatter og initiativtaker til aerfuglmuseet, E-huset pi Nes. Hun har

gjennom mange ir dokumentert livet i Vega/yene.
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Helge A. Wold:
I. C. Heltzen:
<Ottar>
Ingrid Falkflaug Misund:

Direktoratet for
Naturforvaltning:

21



r a a
O l r
r . o

Yegaayenes plass i
<<mu ltifu n ksjonelt la nd bru k>>
o Av K6re Sjivik

For i kunne milrette arbeidet med kulturlandskap i Nordland mi vi vite hva som
kjennetegner og har formet landskapet i virt fylke. En regionalt tilpasset strategi for
kulturlandskapsarbeidet mf, ha bide historien og dagens utfordringer i landbruks-
neringa som bakteppe. Kulturlandskapet i Nordland er mangfoldig med store regi-
onale forskjeller:

Store variasjoner
Vi har mange ulike landskapstyper. Det har skapt lokale variasjoner i bruk av

landskap og ressurser. Klima og jordsmonn varierer fra sgr til nord i fylket, kysten
er nedbgrsrik, innlandet tprrere. Landskapet er fra gammelt av formet av folk som
kombinerte ulike neringer, fOrst og fremst jordbruk og fiske. Folk levde i en bytte-
husholdning. Girdsdrifta var for sjolberging, fisket skaffet kontanter. Mannen var
fisker. heimen var kvinnens domene.

I hele fylket, fra de ytterste Oyene til fjellgirdene var folk direkte eller indirekte
avhengig av fisket til langt inn pfl 1900-tallet. Her ute pi kysten li vekta naturlig
nok pi <<foten i biten'> - knyttet til ressursene fra havet. Innover i landet la man stOr-
re vekt pi <foten pi land> - jord-, skogbruk og utmarksressurser.

Rasjonaliseringene i primarneringene i etterkrigstida forsterket dette mOnsteret.
Folk mitte velge mellom jordbruk og fiske. Nordlandsbygdene endret seg gradvis
til <reine> fiskerisamfunn og jord- og skogbruksbygder.

Variasjonene i neringstilpassing har variert fra bygd til bygd. Dette har gitt oss et
stort spenn av kulturtradisjoner og kulturminner;

. I Saltdal, Hemnes, Rana og Bindal har bfltbygging lange tradisjoner.

. Pi bygdene ble det produsert mgbler, husgerid, redskapeq kler og
andre tekstiler.

. Utnytting av utmarksressurser som fisk, vilt og beer var viktig

. I arfuglens rike, pi kysten, var egg og dunsanking ei viktig inntektskilde.

. Nordland har sjosamiske samfunn der folket kombinerte jordbruk og fiske.

. I de samiske bygdene kombinerte man jordbruk, reindrift, hindverk og
hgsting av utmarksressurser, ofte i tett samkvem med svenske flyttsamer.

. I mange bygder fikk folk viktige inntekter fra anleggsarbeid pijernbane
og med vegbygging.
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Slik kulturlandskaps gruppa ser det,
forutsetter en godforvaltning av kultur-
landskapsverdiene i Nordland at det fin-

nes bqnder som kan gjQre jobben.
(Foto: Rita Johansen)

Eiendomshistorien
Eiendomshistorien er et viktig baktep-

pe for dagens utfordringer for landbruket
i Nordland. Leilendingsvesenet holdt
lenge stand i dette fylket. Fiskarbonden
ville nok gjerne bli sjgleier, men sto i
avhengighetsforhold til handelsmann og
jordeier.

Odel har dermed ingen lang tradisjon i
Nordland. Som fglge av at folk hadde
flere bein i sti pi og kombinerte flere
nreringer, var det snarere vanlig i dele
eiendommen mellom sdsken. Slik kunne
flere fi jord til ibrgdfg seg av i kombinasjon med fiske.

I dag er dette en av landbrukets og bygdenes st6rste utfordringer i Nordland. Vi
har svart mange smi eiendommer og en stor andel jord er eid av dgdsbo og samei-
er. Der jord eies av mange deleiere, de fleste utenbygdsboende, blir jorda liggende
brakk for vrer og vind.

Hele 34Vo av Nordlands jordbruksareal er leiejord. Kortsiktige muntlige avtaler er
vanlig og skaper usikkerhet. Mye leiejord fgrer til lite rasjonell drift og mye kjgring
over lange avstander. Bgndene investerer naturlig nok n6dig i jordkulturarbeid nir
man ikke eier eller disponerer jorda for lengre tid.

Ensarta produksjon
Nordland har alltid vrert kjennetegnet av ensarta jordbruksproduksjon. I dag ved

irtusenskiftet brukes rundt 90 Eo av arealet til produksjon av gras.
Nordlandsbonden driver altsi hovedsakelig med melk- og kjgttproduksjonen.

Denne tendensen har forsterket seg etter siste krig. Fortsatt drives imidlertid korn-
produksjon pi Sgr-Helgeland, og enkelte distrikter har kultur for grpnnsak- og bar-
produksjon.

Stgrsteparten av bufeet i Nordland gikk pi utmarksbeite fram mot siste krig.
Kulturbeite var n&rmest fraverende. Trolig var landskapet i Nordland utsatt for det
sterkeste kulturpresset rundt siste verdenskrig. Overalt var dyrka jord i bruk. I
utmark, ph 6yer og holmer skapte dyra et ipent beitelandskap eller lysipen beite-
prega skog.
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I de fgrste tiirene etter krigen gikk et betydelig antall bruk og mye jord ut av drift.
Tendensen var klarest her ute pi kysten. Det ble farre kyr, og mer intensiv drift.
Kulturbeiter ble mer vanlig og beiting i utmark gikk sterkt tilbake. I mange bygder
opphgrte denne beiteformen helt. Allerede i 1980 hadde Nordland n&rrnere 170.000
daa jordbruksareal som hadde gitt ut av drift. Mye av dette var beitearealene langs
kysten og pi gyene.

Levende kulturlandskap = levende bygder
Det har skjedd og skjer store endringer i primerneringene. Dette fprer til foran-

dringer ikke bare her i Vega-landskapet, men over hele landet.
Dagens kulturlandskap er en arv. I forlengelsen av dette kan vi at landbrukets

moderne forvaltning foregir i et kulturlandskap som i sin tid ble skapt av en kom-
binasjon av naringer. Det handler altsi om sporene etter dem for oss. Men like vik-
tig er de konsekvenser dagens landbruksdrift har for landskapet vfl.rt.

For kulturlandskapsgruppa i Nordland er det grunnleggende viktig 6 holde fast
ved at det er rammebetingelsene for i drive med jord- og skogbruk, som bestemmer
om vi i framtida kan ivareta og utvikle et levende og artsrikt kulturlandskap. Uten
brukbare vilkir for fr drive gkonomisk l6nnsom planteproduksjon, husdyrproduk-
sjon og skogbruk vil ressursene og landskapet forvaltet av generasjonene for oss
forringes. Si enkelt er det.

I det moderne begrepet <det multifunksjonelle landbrukeu ligger en dreining bort
fra ensidig vektlegging av produksjon og produksjons6kning. Man har erkjent at
landbruket produserer flere viktige produkter enn helsemessig trygg mat, fiber og
trevirke.

Folk i landbruket og pi bygdene f6ler seg hardt presset. Det er en utfordrende
jobb i skulle formidle bfrde innad i naeringa og utad til samfunnet for 6vrig at land-
bruket bidrar med fellesgoder som:

. livskraftige bygder

. dljO- og kulturverdier i et attraktivt landskap

. langsiktig og trygg matforsyning.

Og ikke minst: Skal budskapet vare troverdig for folk i landbruksneringa, mi vi
fi aksept for at denne typen verdier anses som si viktige at det er riktig at bonden
fir Okonomisk uttelling for 6 forvalte dem.

Omstillingsprosess
Betalingen for landbrukets miljoproduksjon er over tid blitt bygget inn i jord-

bruksoppgjgret. F6rst og fremst i Areal og kulturlandskapstilskuddet. Dette tilskud-
det er betaling for

. skjotsel, vedlikehold og utvikling av kulturlandskapet,

. 6 opprettholde jordbruksarealer i drift
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. 6 styrke ogjevne ut inntektene innen planteproduksjon og grovforbasert
husdyrproduksjon.

For i fi gehgr for sin landbrukspolitikk i forhold til internasjonale avtaler, ser det
ut til at Norge framover mi vektlegge landbrukets produksjon av kulturlandskap og
miljOgoder i enda st/rre grad. Det er derfor viktig at Staten fronter den omstil-
lingsprosessen vi aner konturene av med positive virkemidler.

Jeg har lyst i dele noen tanker (gjerne spissformulert) om hvordan dette ser ut
med stisted i Nordland. Det tar tid 6 modne fram endret rolleforstielse hos den
jevne bonde. Per i dag oppfatter svert mange bgnder at de store linjene i land-
brukspolitikken peker i feil retning.

. Bondene er Okonomisk presset under krav om lavere pris og effektivisering 
'

. Bygdesamfunnene er sArbare for de tilsiktede/ utilsiktede (?) konsekvensene av
eksempelvis melkekvotesalg, rovdyrpolitikk, omstillinger i landbrukssamvir-
kebedriftene osv. osv

. Nir usikkerheten i neringa blir sipass grunnleggende (<Skal vi i det hele tatt
drive med landbruk?>) er det kanskje ikke si rart dersom den jevne bonde opp-
lever det som mindre aktuelt i ta pi seg oppgaver med 6 skjotte kulturlandska-
pet?

Negativ innfallsvinkel
Jeg vil ogsi pisti at mange bgnder oppfatter at de ikke fir betaling for 6 skulle

skjotte kulturlandskapet. Det mi bety at Staten ikke har greid i selge inn hva Areal
og kulturlandskapstilskuddet er for noe?

Et eksempel: AK{ilskuddet, det viktigste Okonomiske virkemiddelet for 6 forval-
te det norske kulturlandskapet har per i dag en negativ innfallsvinkel til temaetkul-
turlandskap. Her stilles nemlig en rekke krav til hva man ikke fir lov til. Mange
girdbrukere savner kanskje mer en veiledning pi hva de gtr4r bra, og hva de kan og
bgr gJgre for 5 ivareta verdier i kulturlandskapet enda bedre i den daglige drifta.

Regionale forskjeller
En annen utfordring er at tilskuddsordningene rettet mot kulturlandskapsarbeid,

deriblant Areal og kulturlandskaps-forskriften og STILK - Spesielle tiltak i land-
brukets kulturlandskap, ikke gjenspeiler de regionale forskjellene fra sOr til nord i
landet. Dermed fanger de ogsi vanskeligere opp de utfordringene vi stf,.r overfor i
Nordland.

For eksempel:
Mye av kulturlandskapsarbeidet fokuserer mot enkeltelementer i kulturlandska-

pet som ikerholmer, kantsoner, steingjerder el. Det finnes mye fin litteratur, bro-
sjyrer og lignende som forteller om dette.
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Kommuniserer en slikt budskap med Nordlandsbonden? Vil ikke en slik innfalls-
vinkel til hva det er 5 ivareta kvalitetene i kulturlandskapet, vere mer relevant i stOr-
re ipne intensivt drevne jordbrukslandskap der det kanskje er press bide i forhold
til utbygging, og i forhold til intensivering av jordbruksproduksjonen??

I mange deler av landet, ogsi her i arfuglens rike i Nordland, vil derimot mfllet
om 6 opprettholde jordbruksareal i drift vare den faktor som har stprst betydning i
forhold til i forvalte kulturlandskapsverdiene (kulturminner, biologisk mangfold og
allmennhetens interesser) i omridet.

Det er viktig at bonden opplever at kravene myndighetene setter til kulturland-
skapspleie er relevante i arbeidshverdagen.

I Nordland vil det i mange omrider kunne vere like relevant i fokusere pi den
beiydning godjordkultur, drenering og milrettet utnytting av beiteressurser har for
forvaltningen av kulturlandskapet pi det enkelte bruk og i bygdelandskapet.

Biologisk mangfold
For tiden er en av grunnpilarene i kulturlandskapsarbeidet nasjonalt og interna-

sjonalt 5 bevare det biologiske mangfoldet. Det vil si det mangfold av arter og den
variasjon som finnes innenfor artene som lever i kulturlandskapet. Det handler ogsi
om i bevare ulike gkosystemer og landskapstyper i kulturlandskapet.

En rekke av de trua eller sirbare artene i Norge er knyttet til saregne levesteder i
kulturlandskapet. Nordland har, si langt vi kjenner til, ikke mange <<r0dliste-arter>,
dvs. utryddingstruede arter. Nordland har imidlertid interessante landskapstyper,
bide nir det gjelder biologisk mangfold, kulturhistorie og i forhold til reiseliv,
rekreasjon og landskapsopplevelse.

Vi har sett at Nordlands eiendomsstruktur med smi eiendommer, mange passive
og utflytta eiere og mange dgdsbo i sin tur har f4rt til at vi har mye jordbruksareal

som er gitt ut av drift. Bide pi smfl eiendommer og i omrider som er marginale
med tanke pi jordbruksdrift. Denne utviklingen har i srerlig grad rammet kyststro-
kene.

Jordbrukslandskapet i Nordland er dermed i ferd med 6 tape bAde arter og oko-
systemer, verdifulle kulturminner, rekreasjonsmuligheter og landskapsmessig
mangfold. Dette som f6lge av nedlegging og gjengroing i marginale str@k, og inten-
sivert drift i enkelte omrider.

Krever aktiv drift
Med dagens landbrukspolitikk ser denne utviklingen ut til i tilta. MiljOmyn-

dighetene har riktignok midler til i ivareta det biologiske mangfoldet knyttet til ser-
lig verdifulle kulturlandskap som er gitt ut av drift. Men deres pengepott blir som
oen dripe i havet>>.

Landbruksmyndighetene pi sin side har storre <albue-rom> med hensyn til til-
skuddsmidler, men disse skal primart gi til girdsbruk i drift.
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Det betyr at en rekke karakterisktiske kulturlandskap i Nordland, blant annet her
i arfuglens rike pi kysten, stir i fare for i gro igjen og forandres.

Slik kulturlandskapsgruppa ser det, forutsetter en god forvaltning av kulturland-
skapsverdiene i Nordland at vi har bonder som kan giorejobben. Bide i hverdags-
landskapet og i de spesielt verdifulle omrfrdene.

Bare ved en landbrukspolitikk som sikrer aktiv drift, optimisme og tro pi
neringa, og en hensiktsmessig bruks- og eierstruktur, kan bpndene i virt fylke ogsi
framover gjore sin del av jobben med 6 forvalte mangfoldet og de seregne kvalite-
tene i Nordlands kulturlandskap.

Opps'mmering:
Ut fra det jeg ni har sagt vil jeg til slutt peke pi sju milsettinger vi i Nordland tar

sikte pi i legge til grunn for et regionalt tilpasset kulturlandskapsarbeid:

1: Milrettet informasjon og holdningsskapende arbeid.
Vi mi fortsette v6.rrt arbeid mot kommuner, faglag, bonder og forsOksringer. Vi
mi finne tema og innfallsvinkler som oppleves relevant for Nordlandsbonden
anno 2000, og oversette hva dette dreier seg om til <nordlandsdialekb.

For tiden er en av grunnpilarene i kulturlandskapsarbeidet nasjonalt og interna-
sjonalt d bevare det biologiske mangfoldet. Dette fglges opp i Hysver utenfor Vega
giennom beite og sldtt. (Foto: Rita Johansen).
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2. Bidra i arbeidet for en mer hensiktsmessig eier- og bruksstruktur i fylket.
Vi mi leite etter miter der vi kan bruke kulturlandskapsarbeidet som ett av
mange virkemiddel for 5 gjgre noe med eier- og bruksstrukturen i fylket.

3. Aktiv bruk av beitedyr som kulturlandskapsarbeidere.
Vi mi rette fokus mot de arealene som er i drift, og bruke husdyra - vire beste
<kulturlandskapsarbeidere> i bygdelandskapet, milrettet til 6 ivareta land-
skapskvaliteter, kulturminner, biologisk mangfold

4. Planlegging og forvaltning av natur- og kulturlandskap som styrker og bygger
opp gode lokalsamfunn.
Vi mitruke mulighetene til 6 la folk lokalt sette dagsorden for framtida i si
bygd. A mobilisere alle gode krefter i lokalsamfunnet til e dra lasset sammen er
en viktig faktor for fortsatt levende lokalsamfunn. Nyskapningen Omridetiltak
(en tilskuddsordning vi i Nordland har kalt <Heimplassen min - en ressurs>) er
en arbeidsform vi har tro p6.

5. Helhetlig og nyskapende forvaltning av kulturtradisjoner og kulturlandskap.
Vi i Nordland har et ansvar for i ta vare pi seregne kulturtradisjoner. Kanskje
serlig knytta til fiskarbondens landskap. Vi hiper blant annet pi at de tanker
dere her pi Vega har gjort dere (husflidslaget og arfuglmuseet) om 6 formidle
kunnskap og tradisjon knyttet til erfugl som husdyr, er prosjekt landbruket kan
bidra til 5 realisere giennom STILK-midler.

6. Innarbeide standarder for et berekraftig norsk skogbruk i Nordland.
Kursing av bonder, entreprengrer og funksjonarer skal gi oss et aktivt skogbruk
der miljghensyn sfl vel som skogeierens Okonomiske interesser blir ivaretatt.
Sertifisering av skogbruket etter Levende Skog standardene.

7. Milrettet og samordnet bruk av gkonomiske virkemidler gjennom Omride-
tiltak. Regionale myndigheter -vil fortsette sitt arbeid med i milrette og sam-
ordne tilgjengelige 6konomiske virkemidler. Det skal ikke vere slik at bgnder
eller folk i grendelag, foreninger eller lignende sliter seg ut pi 6 leite med lys
og lykte etter hva som finnes av tilskuddordninger. Vi hiper derimot at deres
energi skal kunne gi til i vere kreative og utvikle spennende kulturlandskaps-
prosjekter ogsl i framtiden

Artikkelforfatter:
Kire Sjivik representerer Skogeierforeningen Nord i kulturlandskapsgruppa i

Nordland. Foredraget ble laget pi bakgrunn av <<Strategier for kulturlandskapsar-
beidet i Nordland 2000-2003>.
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LA -21 ; lokal deltakelse som drivkraft i
forvaltning og skjOtsel av kystlynghei
i Nord-Trondelag
o Av Steinar Sorli, Asbjorn Tingstad og Liv S. Nilsen

Arbeidet med forvaltning og skjotsel av verdifulle kulturlandskap og kulturmiljo
er et prioritert arbeidsfelt hos Fylkesmannens landbruks- og miljovernavdeling i
Nord-Tr0ndelag. Det er utarbeidet felles strategier og handlingsplaner i samarbeid
med Fylkeskommunen og faglagene i landbruket. Felles oppfatning av miljoutfor-
dringene i kulturlandskapet hos landbruks- og miljgvemavdelinga gir samarbeid og
samhandling mot felles mil.

Landbruks- og milj0vernavdelinga har lagt vekt pfr i delta aktivt i prosessrelatert
arbeid sammen med kommunene og girdbrukere om landbrukets LA-21 satsing.
Flere lokale prosesser er initiert der forvaltning og skjotsel av kulturlandskap, kul-
turmiljo, kulturminner, biologisk mangfold, friluftsliv og forurensing er tema.
Tverretatlig samarbeid mellom landbrukets faglag, kommunene og gflrdbrukere gir
synergieffekter som igjen skaper <<energi>> og resultat i form av lokal deltakelse som
strategi ved skjgtsel og forvaltning av verdifulle kulturlandskap og kulturmiljo i
Nord-Trgndelag.

Kulturlandskapsgruppa i Nord-Trgndelag har prioritert kystlynghei, slittemyrer,
setervoller, fuktenger/strandenger og naturbeitemarker som verdifulle kulturmarks-
typer i utmark. Her vil arbeidet med kystlynghei presenteres.

Det ipne kystlyngheilandskapet skapt ved rydding, beiting, slitt og brenning, har
vsert et kjennetegn forAtlanterhavskysten i Europa fra nordvestre Spania til Lofoten
(Gimingham 1972, Kaland & Vandvik 1998). Dette er en s6.rbar naturtype, og som
lenger s@r i Europa er direkte truet pi grunn av forurensning og endret arealbruk
(Webb 1998). Norge har Europas nordligste kystlyngheier (boreale utforminger), og
det finnes fortsatt rester som kan ivaretas.

Dersom de biologiske og kulturhistoriske verdiene skal ivaretas, og man pnsker
en barekraftig forvaltning, haster det med fr skape et bedre kunnskapsgrunnlag. Den
muntlige tradisjonen om tradisjonelle bruksmetoder og kunnskap om arealene er i
ferd med h dg ut, og gjengroing pi grunn av endret arealbruk skjer raskt. Dette har
forvaltningen i Nord-Trpndelag tatt konsekvensen av og samarbeider ni opp mot
fl ere forskningsinstitusjoner.

Ettersom det fortsatt finnes kystlynghei-omrider som er intakte og boreale utfor-
minger som er sjeldne i utbredelsesomridet, har Nord-Trondelag bide et nasjonalt
og internasjonalt ansvar i fl ta vare pi kystlynghei.
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Kulturlandskap; et sektorovergripende satsingsfelt
Ved fylkesmannsembetet er kulturlandskapsarbeidet et sektorovergripende sat-

singsomridene. Kulturlandskapsgruppa i Nord-Trondelag sin strategi- og hand-
lingsplan er lagt til grunn for embetets videre kulturlandskapsatsing (Sgrli &
Tingstad 1998). Bide i de sektorovergripende og i landbruksavdelingens ansvars-
og virksomhetsomrider er Kulturlandskapsgruppas mil, strategier og tiltak blitt
innarbeidet. Fylkesmannens landbruksavdeling vurderer arbeidet i Kulturland-
skapsgruppa som svert nyttig i arbeidet med videreutvikling av strategier for for-
valtning av verdiene i kulturlandskapet.

Fylkesmannens landbruks- og miljgvernavdeling arbeider med i tilpasse den
nasjonale landbruks- og miljovernpolitikken regionalt. Det har vert lagt vekt pi i
klargjore regionale kulturlandskapsutfordringer. Pi bakgrunn av dette er det satt
opp mil og strategier for 6 styre virkemidlene mot prioriterte omrider. A fi tit tot a-
le prosesser hvor girdbrukere og lokalbefolkningen selv tar tak i miljOutfordring-
ene og iverksetter tiltak for fr sikre eller videreutvikle kulturlandskap og kulturmil-
j6kvalitetene prioriteres (Sorli et al. 2000).

Kulturlandskapsgruppas strategi- og handlingsplan 1999-2002
I kulturlandskapsgruppa sin strategi- og handlingsplan er det lagt stor vekt pe

brerekraftig forvaltning av landbrukets kulturlandskap i Nord-Tr6ndelag. Milet er 6
utvikle strategier og tiltak som sikrer en barekraftig forvaltning av kulturland-
skapsverdiene i fylket. Videre tilrettelegge for livskraftige bygdesamfunn og bere-
kraftig nreringsutvikling der utnytting av natur- og landskapsressursene er et viktig
fundament for sikring av kulturlandskapet.

Arbeidet med videreutvikling av forvaltningsstrategier for spesielt verdifulle kul-
turlandskap og kulturmilj/er er utdypet. Dette illustrerer embetets felles forstielse
og oppfatning av utfordringene i kulturlandskapsarbeidet i tillegg til vektleggingen
av et helhetlig grep pi kulturlandskapsforvaltning/naturforvaltning.

At arbeidet med, og oppfplging av verdifull kulturlandskap og kulturmilj4 er et
prioritert arbeidsfelt i Nord-Trgndelag har bakgrunn i fpringer fra Landbruks- og
Miljgverndepartement (St meld. nr 58 (1996-97), St. meld. nr. 19 (1999-2000),

samt erkjennelsen av at dette er verdier som er i ferd med i forsvinne pi grunn av
endrede driftsformer og arealbruk i landbruket (Mathisen et al. 1999, Norderhaug
et al. 1999b). Kulturlandskapsgruppas prioriteringer bygger pi felles oppfatning om
hva som er de ulike miljOutfordringene i kulturlandskapet/kulturmiljOene i fylket
(Sgrli & Tingstad 1998). Prioriteringene bygger pi en tredelt modell hvor omridene
er vurdert ut i fra nasjonale-, regionale- og lokale verdier. Vegetasjonsatlaset (Moen

1998) har i dette arbeidet vrrt et viktig hjelpemiddel. Et eksempel pi nasjonale kul-
turmarksverdier er boreal kystlynghei som er en prioritert kulturmarkstype i utmark
(FMNT 2000). Det er nesten bare Midt-Norge som forvalter de boreale lyngheiene
i Europa, dermed har vi et stort ansvar i fl innhente kunnskap for i ta vare pi og for-
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valte kulturmarkstypen boreal kystlynghei. I kulturlandskapsgruppas strategi- og
handlingsplan 1999-2002 er det pekt pi utfordringene ved 6 fi sikret disse kultur-
landskapsomridene for ettertiden. Forvaltning og skjgtsel av verdifulle kulturland-
skap og kulturmiljo skal ha bakgrunn i faglig kunnskap om stedegne kulturhistoris-
ke og kulturbiologiske forhold. Kulturlandskapsgruppa anbefaler at Fylkesmannen
arbeider aktivt for 6 fremme skjgtselplaner og tiltak for omrider og arealer med
sarlig verdifulle kulturlandskap (FMNT 2000).

Arbeid opp mot kommunenes og landbrukets LA-21 satsing bpr ogsi prioriteres
(FMNT 2000). Det b6r vektlegges i fi til lokale prosesser hvor girdbrukere og
lokalbefolkningen selv tar tak utfordringene og iverksetter tiltak for 5 sikre eller
videreutvikle kulturlandskap- og kulturmiljgkvalitetene (Sgrli et al. 2000). slike
prosjekter b6r sees i sammenheng med lokal brerekraftig forvaltning, bygdemobili-
sering og miljpbasert nreringsutvikling.

Omridetiltak som virkemiddel ved forvaltning
av verdifulle kulturlandskap/kulturmiljo

I oppfglging av Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap (Nilsen r996)
og verneplan for Kulturmiljg (Dahle & Tingstad 1995) har Fylkesmannens land-
bruks- og milj0vernavdeling hatt en aktiv initiering og pidriver-rolle ved i arbeide
fram gode prosesser sammen med lokalbefolkningen og kommunal administrasjon.
Eksempel pfr prosessarbeid og kunnskapsheving er lokale arbeidsseminar, regiona-
le seminar/konferanser, kurs og studieturer. Som ledd i dette arbeidet har vi brukt
tilskuddsordningen omridetiltak, som er et okonomisk virkemiddel for i oke mil-
j6satsingen lokalt i st6rre sammenhengende geografiske omrider (St. prp. nr. 1
(1997-98)). satsingen pi omridetiltak betraktes som landbrukets LA 2l-prosjekt,
hvor lokal problemlgsing og helhetstenking i miljgarbeidet stir i fokus. om-
ridetiltak gir kommunene mulighet til i synliggjgre landbrukets rolle i arbeidet med
i sikre en helhetlig forvaltning av miljgkvaliteter og miljggoder i kommunen.

A legge opp til gode prosesser som vektlegger samarbeid og kommunikasjon er en
forutsetning for i oppni det lokale engasjement som er nldvendig for i sikre verdi-
fulle kulturmiljg og kulturlandskapsomrflder (clemetsen 1999, Sorli et al. 2000).

Arbeid med kunnskapsbasert nreringsutvikling
Behovet for kunnskap er stort og Fylkesmannen ser et klart behov for en faglig

oppfOlging i serlig verdifulle og prioriterte kulturlandskapsomrider og kulturmiljg
(Sgrli & Tingstad 1998, Sgrli 2000a, b).

Fylkesmannens landbruksavdeling har lagt opp til brede prosesser i arbeidet med
kompetanseheving, hvor grunneiere er blitt oppfordret til fl utarbeide forvaltnings-
og skjgtselsplaner for spesielt verdifulle omrider (FMNT 2000). Dette arbeidet gjo-
res i samarbeid med NTNU-vitenskapsmuseet, Planteforsk Kvithamar/Ij otta og
Kystmuseet/ Woxengs Samlinger.
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Hvordan en skal integrere ivaretakelse av kulturlandskapshensyn i jordbruket er

en stor utfordring. Som et ledd i kompetansehevingen om verdifulle kulturmarks-

omrider i utmark, arrangerte Fylkesmannens landbruksavdeling studietur til

Lyngheisenteret i Hordaland for girdbrukere som forvalter og driver skjotsel av

spesielt verdifulle lyngheiomrider. A bygge opp et nettverk mellom grunneiere/for-

valtere av slike omrider er en viktig milsetting. I mars 2000 arrangerte Fylkes-
mannen i Nord-Trgndelag i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling i

S6r-Tr6ndelag, Kystmuseet/Woxengs Samlinger og NTNU, Vitenskapsmuseet et

oppfplgingskurs i skj6tsel av lynghei. Formilet med kurset var i gi innf6ring i bide
teoretisk og praktisk kunnskap om 6kologiske og kulturhistoriske prosesser vedrg-
rende skjgtsel av prioriterte og spesielt verdifulle kulturmarker i utmark.

Forsknings- og utviklingsarbeid i kystomrider
De siste irene har Fylkesmannen i Nord-Trondelag initiert botaniske oppdrags-

prosjekter for 6 skaffe fram materiale for 6 bedre kunnskapen og forvaltningen av
disse prioriterte ytre kystomrfldene.

Med utgangspunkt i prioriteringer fra Fylkesmannen i Nord-Trpndelag har

NTNU, Vitenskapsmuseet v&rt engasjert i registreringer og utarbeidelse av skjot-
selsplaner for Aspgya i Flatanger (Nilsen 2000a), Bragstad@ysene i Fosnes
(Arnesen 2001), Kjeksvika-omridet og Nergya i Neergy (Nilsen 1998, Fremstad &
Nilsen 2000), Kalvgya i Vikna (Nilsen & Moen, under arbeid) og Skeisnesset i Leka
(Nilsen & Fremstad 2000), se figur 2. I tillegg er det gjort registreringer pi

Hortavreret i Leka (Nilsen 2000b). Det vegetasjonspkologiske fagmiljpet ved
NTNU, Vitenskapsmuseet har lang erfaring med kulturlandskapsprosjekter i Midt-
Norge, og har en hpg kompetanse pi dette feltet.

Okologiske prosesser, trusler og skjotsel i kystlynghei
Milde vintre uten varig snodekke er et kjennetegn for kystomridene. Dette gir

lang vekstsesong og tilnermet konstant tilgang pi friskt plantemateriale, og det er
mulig for husdyr (srerlig sau) i beite ute hele iret. Vintergr6nne lyngarter beites om
vinteren, mens urter og gras er sommerbeiteplanter. For i fi bide godt sommer- og
vinterbeite, ble lyngheiene systematisk brent. Ved i brenne lyng- og buskdominer-
te plantesamfunn endres artssarnmensetningen, og gras og urter blir mer framtre-
dende de fOrste i.rene etter brenning. Dette gir bedre sommerbeite. Lyngarter vil
etter hvert etablere seg i brannomridene. Ung lyng har bedre beiteverdi enn gam-
mel lyng, og dermed forbedres vinterbeiteverdien av omridet. Det var tradisjon for

i brenne litt hvert 6r slik at lyngheia fikk en mosaikk av vegetasjon brent til for-
skjellige ir (Kaland 1999).

Stgrst utbredelse noensinne hadde kystlyngheiene i Norge i midten av 1800-tal-
let, men arealbruken i jordbruket har endret seg, og ressursene fra utmarka er ikke
lengre avgj6rende for girdsdrifta. Med dagens jordbrukssituasjon har tradisjonell
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bruk og skjotsel av lynghei i kystonnidene praktisk talt opph6rt. Dette f6rer til
naturlig giengroing.

Gjengroing er ikke eneste trussel for kystlyngheiene. Skogreising, nydyrking,
bygging av hus, hytter og veier samt utbygging av vindm6lleparker som i dag er
aktuelt i flere kystomrider truer lyngheiomridene. Forurensning er en annen trus-
sel srerlig lenger s@r i Europa, men det er ogsi rapportert fra Norge. Fortsetter disse
prosessene, vil kysten miste sitt tradisjonelle sserpreg og norsk natur noe av sitt
mangfold.

Skal heiomridene ivaretas er skj6tsel n@dvendig. Skjptsel kan defineres som akti-
ve tiltak pe gkologisk grunnlag som-gjennomfgres for 6 opprettholde og/eller utvik-
le en 6nsket kulturbetinget tilstand. Formilet blir 6 ta vare pi de verdiene som er
avhengige av bruk for i besti (Framstad & Lid 1998).

Alt skjgtselsarbeid b6r ta utgangspunkt i en skjgtselsplan, utarbeidet pi et faglig
grunnlag med kunnskap om kulturpivirkningen og naturtypene i omridet. Si langt
som mulig bor skjgtselen vaere historisk korrekt ved at tradisjonell bruk b6r videre-
fores. Alle skjotselstiltak mi rapporteres, slik at en til enhver tid vet npyaktig hva
som er gjort. Hvis gamle fotografier finnes, kan de vare til stor hjelp for i danne
seg et bilde om hvordan landskapet si ut.

Praktiske skjotselstiltak kan vare mange. Det er ofte fornuftig i skille nlellom en
restaureringsfase og en vedlikeholdsfase. I restaureringsfasen fgres omridet tilbake
til en tidligere kulturfase, ved f. eks. rydding av kratt og skog. Nir dette er gjort og
skjotselen tar til, er det viktig med kontinuitet. Skj/tsel i lyngheiomrider vil besti
av rydding, lyngbrenning, beiting og eventuelt lyngslitt.

Rydding av skog og kratt
Hvis bruken av kulturmark opphgrer, eller intensiteten avtar, vil vegetasjonen

endres og omridet etter hvert gro til. Ved oppstart eller intensivering av skj6tsel blir
da fgrste fase (restaureringsfasen) i Spne gjengrodd mark. Dette er tidkrevende
arbeid, og fra Splendet naturreservat er det utarbeidet en oversikt over tidsbruk
(timer/daa) pi restaureringsarbeid (etter Moen 1999). Timeforbruket vil mitte Oke
noe dersom en arbeider i ulendt terreng.

Rydding av tett kratt: 5-10 timer/daa
Rydding av glisne kratt: 4-5 timer/daa

Avfall (kvist, greiner og lignende) mi fjernes, og om n/dvendig brennes pi
bestemte bilplasser. Det er viktig at materialet ikke blir liggende pi stedet og ritne,
bide av estetiske hensyn og for skj6tselens skyld. Ritnende materiale fgrer til u6n-
sket neeringstilfgrsel til skj Otselsomridet.

Lyngbrenning
For skjgtsel av kystlynghei er brenning et avgigrende tiltak, en rask og kostnads-

effektiv mite 6 fornye beitet p6. En god brann skal fjerne gammel lyng, busker og
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ufruktbart str6 pa bakken, men spare frp og underjordiske knopper, utlOpere o.l. For
ikke i fi for dyp brann var det vanlig i brenne pi seinvinteren mens marka var fuk-
tig eller frosset. Lyng ble brent vedjevn og stabil vind, og det vanligste var i bren-
ne med vinden.

Beiting av husdyr
Ulike dyr har ogsi ulike beitepreferanser og beitevaner (Nedkvitne 1995).

Okologisk skjpnn mi vises ved beite; bide rase og antall dyr mi tilpasses vegeta-
sjonstypen. Ved lavt beitetrykk etablerer busker og kratt seg raskere, og i lynghei vil
lyngen bli growokst og f6rverdien avta. Ved hgyt beitetrykk favoriseres beitetole-
rante arter som siv og starr pi bekostning av viktige f6rplanter (Norderhaug et al.
1999a).

Det radisjonelle villsauholdet er en driftsform som baserer seg pi marginale bei-
teressurser med lav alternativ verdi. Det er vanlig i regne 15-20 daa vinterbeite per
sgye, men dette anslaget er selvsagt avhengig av kvaliteten pi beitet (Hansen et al.
1999). En utredning om villsauhold i Nordland (Hansen et al. 1999) viser til at de
fleste villsaubesetningene i Nordland har noen form for tilleggsfdring/npdf6ring om
vinteren. Oppsetting av leskur eller lignende er ogsi vanlig.

Lyngslitt
Lyng ble sl6tt og brukt som vinterf6r. Kaland (1999) nevner at lyngslfltteflatene

var spesielle omrider der bakken var slett og uten stein. Disse flatene ble ikke svidd
av, bare slf;tt. Den mest brukte redskapen var stuttorv. Pi Vbstlandet var det vanlig
med lyngslitt pi seinsommeren.lf4lge Kaland (1999) var slittefrekvensen 3-8 ar.

Eksempler pA kulturlandskapsprosjekt/omridetiltak:
Prosjektene i Kjeksvika-omridet og Skeisnesset fremstir som pilotprosjekt hvor

lokalbefolkningen legger fram strategier for hvordan en bide kan forbedre og sikre
kulturlandskaps- og kulturmiljo kvalitetene (Grav & SOrli 2000).

I 1998 ble det igangsatt et prosjekt for bevaring av verdifull vegetasjon og flora i
Kjeksvika-omridet ved Abelvar i Nergy. Spesielt for Kjeksvika-omridet er det
store innslaget av rikhei. Flere regionalt sjeldne og kalkkrevende arter, som flue-
blomst (Ophrys insectifera) inngir. Fylkesmannen i Nord-Trgndelag har i samar-
beid med NTNU, Vitenskapsmuseet, grunneiere, Neer@y kommune, Abelvar skole,
Abelvar velforening, Namdal historielag, Abelver idrettslag og Val landbrukssko-
le satt i gang en lokal mobiliseringsprosess for fr sikre den artsrike kystlyngheia i
Kjeksvika. SkjOtselsplan er utarbeidet (Nilsen 1998) og med utgangspunkt i denne
startet skjgtselsarbeidet 1999, med faglig oppfOlging fra NTNU, Vitenskapsmuseet.
Dette er et godt eksempel pi Omridetiltak hvor planlegging og prosessarbeid stir
sentralt.

Tilsvarende prosess er i gang pi Skeisnesset i Leka, hvor girdbrukerne har tatt tak
i utfordringene med hensyn pi forvaltning og skjotsel av verdifull lynghei, samti-
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dig som de Onsker i bedre/Oke beitekvaliteten og naringsverdien for Skeisnesset
felles utmark. Lokalbefolkningen styrer prosessen og har tatt initiativ til et nrert
samarbeid med Kystmuseet/Woxengs Samlinger, Planteforsk TiottalKvithamar,
NTNU-Vitenskapsmuseet og Fylkesmannens landbruks- og miljovernavdeling for

kompetanseheving. Skjgtselsplan er utarbeidet (Nilsen & Fremstad 2000) og skj0r
selsarbeidet er i gang.

NTNU sine vurderinger av forskning og samarbeid pi kystprosjektene
NTNU, Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie vurderer samarbeidet med

forvaltningen i Nord-Tr6ndelag som svrert viktig. Det er frambrakt interessant
kunnskap i flere oppdragsrapporter (Nilsen 1998, Nilsen 2000, Fremstad & Nilsen
2000a, Nilsen 2000b, Nilsen & Fremstad 2000, Arnesen 2001), men v6.rt arbeid har
ogsi vist at det er npdvendig med langt mer dyptplgyende studier av boreale omr6-
der i ytre kyststr0k enn det oppdragsprosjekter kan bringe fram. Det er og viktig 6
kunne sette fragmentarisk kunnskap inn i en mer helhetlig sammenheng.
Vitenskapsmuseet har med utgangspunkt i oppdragsprosjektene pfi kysten av Nord-
Tr6ndelag prioritert studier av kystens kulturlandskap som ett (av flere) satsingsfelt,
og fra 2000 er Liv S. Nilsen ansatt som stipendiaVforskningsassistent pi prosjektet
<Kystens kulturlandskap i Tr6ndelag, botanisk mangfold og skjptsel> startet i 2000.

I tillegg arbeider fire hovedfagsstudenter pi prosjektet.
Uten den satsningen som forvaltningen har vist for kystomridene i Nord-

Trgndelag, er det tvilsomt om Vitenskapsmuseet har hatt dette som et av sine vik-

tigste arbeidsomrider i dag.

Fylkesmannens vurdering av samarbeid med forskningsinstitusjoner
Fylkesmannen vurderer samarbeidet med vitenskapelige institusjoner som

NTNU, Vitenskapsmuseet og Planteforsk Kvithamar og TJOtta som sv&rt verdifullt
i arbeidet med sikring av fylkets mest verdifulle kulturlandskapsomrider. A fa

dokumentert og Okt kunnskapsniviet om okologiske prosesser ved restaurering og

skjgtsel av fylkes kulturmarkstyper har stor verdi. Skal Okologiske og kulturhisto-
riske verdier i kulturlandskapet vernes, mi kunnskapsniviet h6ynes. Da det vegeta-

- sjonsgkologiske miljOet ved NTNU, Vitenskapsmuseet de siste 6.ra har satset spesi-
elt pi forskning pi utmarkas kulturlandskap, med studier av gjengroing og effekter
av ulike typer skj6tsel, er det naturlig 5 etablere et samarbeid mot dem. Dette bidrar

til bedret og utvidet dokumentasjon om regionen, noe som i neste omgang kan

komme forvaltningen til gode. Vitenskapsmuseet har ogsi lagt stor vekt pi kunn-

skapsformidling, gjennom deltakelse pi en rekke moter og ekskursjoner. Vi opple-

ver dette samarbeidet som svert verdifullt (FMNT 2000).
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Utfordringer videre med forvaltning av kulturlandskap
A integrere arbeidet med kulturlandskap i jordbruket er bide en nerings- og mil-

jgpolitisk utfordring. Bonden bor ha et helhetlig syn pfl arealbruken, hvor driftsfor-
mene tilpasses markedets krav om dokumentasjon av miljovennlige produkter. Skal
jordbruket kunne mdte kravene om at bonden skal synliggjore sitt forvalteransvar,
bevaring av biologisk mangfold og kulturminner, holde landskapet ipent og la land-
skapet vare tilgjengelig, mi en ny filosofi og helhetlig tankegang til, hvor alle gir-

dens ressurser integreres i driften. Et viktig virkemiddel vil i dette arbeidet vil vere

arbeidet med kvalitetssystemer i landbruket (Sgrli 1999).
Landbruket er en viktig akt6rer i arbeidet med 6 sikre helhetlig forvaltning av

miljokvaliteter og miljggoder i kommunen. Dette arbeidet b6r ses som et tverrfag-
lig arbeid hvor kommunens ulike sektorer integreres. Som en f6lge av reformen
<Miljgvern i kommunene> (MIK) og kommunaliseringen i landbrukssektoren har
kommunene st/rre ansvar for verne- og brukerinteressene knyttet til jordvern, kul-
turminner, kulturmiljg og kulturlandskap. Dette kombinert med kommunenes
ansvar for 6 gjennomf6re en forsvarlig forvaltning av areahessursene etter Plan- og
bygningsloven, viser betydningen av kommunenes rolle i arbeidet med i sikre en
berekraftig arealforvaltning. Utfordringen videre er fi til storre samordning av
arbeidet i sektorer som miljo, kultur, plan og landbruk. Omridetiltak gir tverrfaglig
arbeid og mulighet til i stdtte opp under lokalt engasjement og en st0tte for den 3.
dimensjonen i lokaldemokratiet, dvs. det arbeidet som lokale lag og organisasjoner
utfprer. I henhold til St. meld. nr 58, kap. 8.1.4 (1996-1997) er utarbeiding av omri-
derettede planer knyttet til lokalsamfunn som en del av kommuneplanen en hen-
siktsmessig mite i organisere det lokale medvirkningsarbeidet pi.

I arbeidet med <<Omridetiltak>> er forankring lokalt i den kommunale administra-
sjonen viktig. A knytte dette arbeidet opp mot kommunens LA 21 prosess vil vrere
naturlig. A innarbeide dette i kommunale oversiktsplaner for landbruket og videre
samordnelknytte dem opp mot kommuneplanene er viktig, men tiltakene som plan-

legges mi ikke stride mot gjeldende kommuneplan (Heiberg 1999).
Et helhetlig grep om den totale milj0satsningen i jordbruket, hvor jordvern, biolo-

gisk mangfold, kulturlandskap, miljptiltak og okologisk landbruk i storre grad sam-
ordnes er en utfordring. Som et ledd i denne prosessen utarbeides det ni en strategi-
og handlingsplan for miljOsatsingen ved Landbruksavdelingen. En hovedstrategi er
fl oppni god samordning av Okonomiske, administrative og juridiske virkemidlene i
jordbruket. Arbeidet vil foregi i nart samarbeid med miljovernavdelingen.

Vi har ogsi store forventninger til embetets satsing pi 6 utarbeide en felles stra-
tegi for arbeidet med biologisk mangfold. Mfl{et er at strategidokumentet skal sam-
ordne, fremme og formidle et helhetssyn om vern og berekraftig bruk av biologisk
mangfold. Hipet er at man kommer til en felles anerkjennelse av menneskets betyd-
ning og innvirkning pi pkosystemene og kunnskap om dette for ivaretakelse av bio-
logisk mangfold.
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Mennesket som okologisk
faktor i landskapet
o Av Urban Ekstam

Naturen iir viktig fOr mennesket, men iir mennesket viktig for naturen?
Miinniskan spelar en viktig roll fOr naturens gestaltning i alla nordiska landskap,

i alla terrestriska ekosystem frin sldttbygderna i stjder till fjiillen i non
Siv6l samisk som germansk djurhillning har liksom ikerbruk ofta under ling tid

piverkat alla nivier i de ekologiska systemen; ndrvaron av olika vdxt- och djurpo-
pulationer, artsammansiittning och miingdfOrhillanden i viixt- och djursamhiillen,
naturtypemas fdrdelning i landskapet och landskapets utseende i stort.

Odlingssystemen har fdriindrats 6ver tiden. VAxt- och djurarterna och deras sam-
hiillen lever i hcig utstriickning kvar som minnen av det fdrgingna. Det gir d?irfdr
knappast att saga var <naturlandskapeb> slutar och <kulturlandskapet> bdrjar. Det
hela handlar istdllet om hur mycket av kulturinflytelser som vi vill och kan uppfat-
ta i naturen.

Jiimviktsteorin
Fram till senare delen av 1970-talet utgick ekologer och naturvirdare viirlden

tjver frin den ledande hypotesen att det, under givna miljtibetingelser, uppstflr ett
tillstand av <jdmvikb i naturen.

Man utgick fran begrepp som <<en nisch - en arb>, varmed menades att den art som
har sina krav pi habitatet biist tillgodosedda utgir som segrare i konkurrensen om
resurserna. Jiimviktsteorin gick hand i hand med tanken att arter iir <perfekt anpas-
sade" (adapterade) till sin miljti. Ekologema fokuserade sitt intresse pi artemas abi
otiska habitatkrav - de edafiska och klimatiska stindortsfaktorerna och deras styrka.

Jiimviktsteorins modell att fcirklara vegetationens sammansiittning och arternas
miingdfOrhillanden tilliimpades frin 1910{alet till in pi 1980-talet. Under denna
tid menade man allmiint, uttalat eller underfdrstfltt och sjiilvklart, att de edafiska och
klimatiska livsbetingelserna i sig var avgOrande fOr vilka arter som kunde vinna
kampen om utrymmet.

Norrd backar i Ostergdtland kan tjiina som exempel. Arter som luddvedel
(Oxytropis pilosa) och siifferot (Seseli libanotis) och andra hade hiir sina <opimala
nischer> vad giiller mark och klimat viil ftiretriidda. Alltsfl skulle dessa arter, om
kreaturen utestiingdes frin backarna, inta den mark diir de var Overliigsna i kampen
om utrymmet. Vi skulle di ha att gtira med en vegetationstyp som var tiimligen sta-
bil. En jiimvikt skulle uppst6, dZir det inte skulle hdnda sfi mycket med de m[ngd-
mdssisa frirhillandena arterna emellan.
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Fri utveckling
Att detta tdnkande dr seglivat beror mihiinda pi att det gir hand i hand med

skydds-tanken - det ledande paradigmet inom naturvarden vdrlden 6ver.
Fcir inte si liinge sedan ansigs traditionellt hdvdade naturbetesmarker och dngar

som skiiligen ointressanta, diirfdr att arternas fria tillviixt och blomning stdrdes av
betningen eller slittern. Det vetenskapliga samhdllet menade att det bdsta vore om
si mycket mark som miijligt, dven dngar och naturbetesmarker, kunde liimnas till
fri utveckling. Dessa uppfattningar grundade sig pi en rad allvarliga missftjrstind i
ekologiska och evolutioniira frigor. <Naturligheb> i bemdrkelsen ordrdhet eller
frinvaron av m:insklig stdrning anses fortfarande av miinga vara det allt dverskug-
gande viirdekriteriet i t.ex. <skogen> eller pi fjiillet. Det iir de mest feltolkade och
missftjrstidda milj 6erna.

Frigan om cinskviirdheten av <fri utveckling>> som standardlcisning tycks silunda
vara stiindigt aktuell i svensk och i iinnu hdgre grad i kontinentaleuropeisk och
nordamerikansk naturvird. Den ledande jiimviktsteorin inom ekologin pi 1950, -

60, och -70-talen lever kvar i hdg utstriickning. Den har ofta, som i fallet Norni
backar under 7O-talet, stiirkts av den positiva utveckling vad giiller karaktiirsarter-
nas populationsutveckling under en initialfas av igenviixning, <<en dlsklig fas>. En
enastiende blomsterprakt under det fdrsta - ibland ocksi det andra och tredje - efti-
ondet av igenvdxning har pi ett ytligt plan styrkt jiimviktsteorins allmiint vedertag-
na antaganden. Rdjningar i kombination med en traditionell utnyttjandegrad i igen-
viixande iildre fodermarker har i Sverige ofta lett till kdtik hur viilgrundade sidana
itgiirder iin iir frin hiivdhistorisk och ekologisk synpunkt.

<Icke-j iimviktsteorien>
Pi Nond backar gick det inte si bra frir luddvedeln och siifferoten och alla de

andra betesberoende arterna. De behdver alla en viss stdrning av viixttiicket fdr att
fciryngra sig si att de kan upprZitthilla lingsiktigt livskraftiga populationer.

Exemplet Norrd iir bara ett i raden som kan vederliigga jiimviktsteorins och den
klassiska skyddstankens tilliimplighet i stdrre delen av landskapet. Det skulle emel-
letid drrija iinda till 1970-talet, till det att Philip Grime vid University of Sheffreld
kom med ett par banbrytande arbeten Aren 1973 och 1977, innan vi fick ett nytiin-
kande. Genom Grime och andra har vi nu tillging till alternativa teorier pi vilka nya
ekologiska synsAtt kan grundas.

Inom ekologin spelar idag teorier, som i brist pi biittre kallas <icke-jiimviktsteo-
rier> en stor roll fdr analys och slutsatser. Siirskilt viktiga rir sidana teorier frir frir-
stielsen av den biologiska mingfalden i viixt- och djursamhiillen. En arts niirvaro
fcirklaras inte ldngre i fdrsta hand utifrin i vilken grad den iir anpassad till habita-
tets abiotiska miljO. Man framhiller istiillet att artema i naturen mer siillan upptrii-
der diir de har sitt <fysiologiska optimum>>, eftersom det alltid finns andra, mer kon-
kurrensstarka arter som ocksi vill ha den platsen. Vidare poengrcras att arterna ofta
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iir ftirvinansviirt svagt adapterade till de livsmiljder diir de faktislt upptriider. Av
detta ftiljer att arterna kanske friimst av allt bdr ses som hiinvisade till de miljtier diir
de kan h?irda ut si pass bra att de trots allt kan fiiryngra sig. Minga arter kan uthiir-
da en viss grad av stOrning, men det blir bara nigra fi arter kvar om de konkur-
rensstarka arterna fer fritt spelrum. Det iir de fi konkurrensstarka arterna, <<konkur-
rensstrategerna>>, som fdrr eller senare ensaulma tar herraviildet i ett 0vergivet land-
skap.

Stiirningens betydelse
I ftirklaringsmodeller av icke-jiimvi}ilstyp poiingteras siledes stdmingens bety-

delse f6r arffikedom och arters mtijlighet till samexistens.
Man utgir inte frin jiimviktsteorins teser att habitatets resurser med n0dvlindig-

het begriinsar artantalet eller att en art alltid utesluter en annan genom si kallad
nischdifferentiering. Istiillet poiingteras ftiriindringar i tiden och stOrning som de
krafter som avbryter utkonkurreringen av arter och som leder till variation och artri-
kedom. Gemensamt fOr odlingslandskapets naturtyper, vdxt- och djursamhiillen och
habitat iir att de drabbas av olika typer av stOrning frin hiivden; betningen, slittern,
plojningen, branden, rOjningen etc. Det iir friimst diirfOr de iir si enastlende rika pi
viixt- och djurater.

Vad dessa modeller friimst liir oss iir
att utebliven stdrning, exempelvis
upphtird griismarkshivd, efter en tid
si gott som alltid leder till en minsk-
ning av den biologiska mangfalden.
Frigan hur vi lyckas upprltthdlla en
htig arrikedom och ar$athet i odlings-
landskapets viixt- och djursamhiillen
htir fiiljaktligen intimt samman med
frigan hur vi lyckas siikerstdlla en viss
hivd- eller sttirningsregim.

Kunskap om markanvindningen
och dess historia, strirningsregimens
historia, har stor betydelse om vi vill
fdrsti varfdr ett viixtsamhiille har en
viss artsammansiittning och varftir de
olika arterna upptrader tillsammans i
viss miingd. Om en betesmark skdts
pfl likartat siitt, med sarnma djurslag
och ungefiir lika minga djur under en
bestiimd tidsperiod dr efter ir, bdrjar
vaxtarterna upptriida tillsammans
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enligt ett visst m6nster. Betningens deta.ljerade utformning piverkar si gott som alla
aspekter av vdxternas liv.

Artrikedomen och artdtheten i ett viixt- eller ett djursamhiille blir vanligtvis maxi-
mal vid vad som brukar kallas intermedidr stijrning (Grime 1973, Connell 1978),
vilket iskidliggcirs av fdljande principfigur.

Hypoten om intemediiir st0rning. Stdrning av markytan och/eller fdrluster av bio-
massa hos etablerade vdxter gdr att det uppster luckor i viixttiicket som gcir att sam-
hiillet kan fi ett tillskott av arter. De lediga ytorna leder till en dkad artrikedom.
Endast ett litet antal arter tir anpassade till miljtier, diir marken stcirs i mycket hdg
grad. Exempel pi sidan mark iir hirt trampade stigar. Vid mycket lig grad av stcir-
ning, siisom i orcirda skogar eller vid igenvdxning, utesluts minga arter genom kon-
kurrens, varigenom artantalet likaledes blir ligt. Artrikedomen iir diirftjr stcirst pi en
mellannivi i stdrningens frekvens och intensitet. Till mellanniviin av stdrning hcir
betepiverkan frin betande djur. Viilhdvdade viixtsamhdllen i naturbetesmarker till-
htir de allra artrikaste miljdema. I dessa samhiillen ftjrhindras dominans av en eller
nigra fi arter och miingden av potentiella kolonisatrirer iir stor.

Betningens intensitet - arternas mingfatd
Det finns emellertid inget generellt samband mellan betningens intensitet och

arternas mflngfald i ett viixtsamhiille. Hirt utnyttade, pi griinsen till stindertrampa-
de marker blir ibland mer artrika iin mittligt betade, vilket beror pi att tillskottet av
trampgynnade <<ogrds>> iir stcirre iin bortfallet av arter som iir kiinsliga fdr markstdr-
ning. Aven svagbetade marker kan i ett visst skede av igenviixningen vara mer artri-
ka iin viilbetade, diirfdr att siviil stdrningstoleranta som icke stcirningstoleranta arter
kan upptriida tillsammans under en civergingsperiod.

De olika djurslagen har olika betessiitt, olika val av betesviixter m.m., vilket med-
fcir att de olika vdxterna i varierande grad tillfogas skador beroende pi vilket djurs-
lag som betar. Valet av djurslag spelar diirfrir stor fcir graden av fdrlust av biomassa
("loss rate") hos olika vdxtarter. Stdrningsregimen i en betesmark bestiims emeller-
tid iiven av andra betydelsefulla faktorer, dtu inte minst tidpunkten ftir betespisliip-
pet och betestryckets variation under vegetationsperioden spelar stor roll.

Strirningsregimens detaljerade utformning iir viktig dels diirfcir att den pi ett
genomgripande siitt plverkar konkurrensfdrhillandena i viixttdcket hos de redan
etablerade vexterna, dels diirfdr att arternas ftiryngringsftirmiga piverkas pi olika
sdtt. En viktig sak iir rekryteringen av nya individ frin frdn och rameter.
Betesdjurens tramp pflverkar pi olika siitt fr<inas ftirmflga att gro och de unga plan-
tornas fcirmiga stadfdsta sig.

Alla populationer och alla samhiillen har en historia. Etableringsfasen rir ofta
<nilsdgat>>, det mest kritiska skedet i en populations historia, fdr det tu friimst di
som avgdrandet f?ills om populationen kan existera i konkurrens med de redan eta-
blerade grann€Irna i viixttiicket. Ndrvaron av en population visar diirfdr framfdr allt
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att konkurrensfdrhillandenaihabitatet har medgett etablering under en tidsperiod
kortare eller liingre tillbaka i tiden. Kunskap om habitatets historia vad gdller mark-
anviindningen zir ftiljaktligen viktig fran biologisk och ekologisk synpunkt (se

vidare Ekstam & Forshed 1996,2000, Ekstam m.fl. 1997). Niirvaron av en art visar
knappast att den <<trivs>>. Det gir inte att gdra sidana kopplingar. Det dr fdrst niir en
populationen kan fdryngra sig viil <iver tiden som vi fir svar pi frigan hur habitatet
skall se ut ndr det iir optimalt.

FOr att illustrera hiivdregimens betydelse fcir strukturen i viixtsamhiillen redovisa-

des dels exemplet <Norrd backao, som finns publicerat i boken <Aldre fodermarker>

(Ekstam & Forshed 1996) s. 10-82, dels exemplet "Oarna i Saarisuanto" som iterfinns i

boken Svenska naturbetesmarker (Ekstam & Forshed 2000) s. 97-99. Konsekvenser pi popu-

lationsnivin vid upph<irande betesdrift belystes genom exemplet <Fingarna pi Flanstorp -

om trumgrAshoppan och betydelsen av fungerande metapopulatione>, hiimtat ur boken

Svenska naturbetesmarker s. 137-141. Betydelsen av begreppen <kiill- resp. siinkpopulation>

poiingterades (se Svenska naturbetesmarker s 142-145). Niir det giiller betydelsen av fddoval

hos ncitkreatur, fir, getter och hiistar h?invisas liisaren till Svenska naturbetesmarker s 146-

152 och den sammanfattande figur som finns i denna bok pi s. 149.
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Nord norske men neskesteder
gjennom l0 000 6r
r Av Hein Bjartmann Bjerck

Omgivelsene vire er en uendelighet av steder: Senga og kjokkenet, busstoppen,
butikken og arbeidsplassen, steder med hn utsikt, toppen av den bratte bakken der
du bruker i strekke ut pi joggeturen, huset til en onkel, minibanken, sgppelkassen,
bilverkstedet og moltemyra, flyplassen og Palma Nova, og fgdestedet ditt som du
forlengst har flyttet fra.

I det daglige trekker vi linjer mellom disse stedene. Tenk om du kunne se deg selv
fra satellitt i hurtig film - eller kanskje du kan forestille deg at du var en snegl som
etterlot et solglimrende slimspor - slik at du kunne se nettverket av alle stedene og
forbindelsene i din verden, med hovedlinjer og utlgpere. Med tiden ville nettmon-
steret ditt bli forandret. <Slimsporeb til steder du ikke lenger ferdes vil tgrke til
smale blanke trider og bli til stOv.

Nettverket ditt ville vrere unikt, det er like enestienile i verden som fingeravtryk-
ket ditt. Likevel finnes fellestrekk mellom ditt nettverk og det nettverket som teg-
ner seg i tiden. Summen av alle slimsporene i samtida vir, alle steder og forbin-
delser i virt samfunn, ville ikke bli et teppe som la seg jevnt over landet, men danne
liknende monstre langs hovedlinjer med hovedpunkter, med avstikkere og avkroker.
Dette ville vrere vir tids forhold til omgivelsene. Dette mgnsteret er like unikt for
vir tid som ditt nettverk er for deg. om vi flytter oss til andre steder, eller bakover
i tiden, vil menneskemonsteret forandre form, med forbindelser langs andre linjer,
og til andre steder.

Men hvilke prosesser er det som styrer skiftingene i dette m/nsteret av steder og
bevegelser giennom tidene? Det er et komplisert spgrsmfll som jeg ikke kan gi svar
pi. Men jeg skal prgve i gi noen eksempler pi nordnorske menneskesteder som
kommer og gar som kanskje kan gi noen perspektiver. Vi skal til Vega i steinalde-
ren, til Lofoten i middelalderen, til fiskevaret Mistad pi Ver/y i fgrkrigsirene og
til gruvebyen Sulitjelma i vir tid. Disse stedene illustrerer forandringer i nordlen-
dingenes forhold til omgivelsene, der vi kan se hvordan nettmgnsteret forandrer seg
med endringer i landskapet, med ny naring, nye transport- midler, endringer i sosi-
alt nettverk og regional politikk.

V skal starte denne reisa her pd Vega i tidlig steinalder Den flate landbremmen
under Vegafjellene, hvor vegveringene bor og ferdes i dag, var havbunn for stein-
alderfolket
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Omkring 7500 er f. Kr. sto havet ca 60 m hgyere, og det var bare de steile fjellene

som stakk opp av ville havet. Vi kan gienskape dette landskapet ved i trekke opp

60m-koten pi kartet, og studere omgivelsene til steinaldermenneskene. Fra de

gamle strendene langs fjellfoten kan vi knapt se sjpen i dag, men glattslipte svaberg

og grove rullesteinsterrasser forteller om tung dpnning langs gamle strender. Her

var ingen skjermende skjergfrrd, og fi naturlige havner som kunne sikre forbin-

delsen mellom land og hav, mennesker og naringsgrunnlag.
Arkeologiske registreringer langs denne gamle strandlinja har vist at mennes-

kenes steder var knyttet til de fi naturlige havner som var. Til sammen ble det opp-

daget 12 steinaldersteder langs denne strandlinja. Pi den tiden var landhevingen si

kraftig at strandlinjen flyttet seg 2-3 meter pr hundreir, og det er rimelig 6 tro at de

fleste av disse stedene horer sammen i et nettverk av tilholdssteder.
Funnene tyder pi at de ulike stedene hadde ulik funksjon. Ved den sikreste havna,

i Asgarden, ble den aller stprste boplassen funnet. Her var 13 hustufter, og stikk-

prgvene antydet at boplassomridet var hele 2300 m2 stort, med flere hundre tusen

etterlatte gjenstander. Funnene var for det meste steinavfall som fortalte om tildan-

ning av steinredskaper. Redskapene var i stor grad knyttet til produksjon av fang-

stredskaper, verktgy og utstyr. Det var knivblader, borspisser, syler, skrapere til tre,

skinn og bein, hjelpemidler vi kan tenke oss ble brukt til i lage klar, telt, skinnb6-
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ter og 6rer, harpunskaft, liner og tau, kurver og skinnposer, f,rskekroker og sylskar-
pe beinspisser, og en uendelighet av ting vi knapt har fantasi til i tenke ut. Kort sagt
produksjon og vedlikehold av alt utstyr og hjelpemidler som var ngdvendig i liv-
bergingen.

Andre steder ble det funnet flere mindre boplasser, knapt nok synlige for arkeo-
loger om det ikke hadde vart for den tydelige hustuften. Her var fi gienstander,
oftest bare noen fi hundre funn fra gulvet i huset. Men det er ikke bare stprrelsen
som skiller disse smi stedene fra den store leiren i Asgarden. Pi de mindre stedene
er det fA spor etter produksjon av redskaper og utstyr. Her er det derimot mange fer-
dige redskaper, det er spor etter fangstfolk pijobb. At det er bygget solide hus for-
teller at disse fangststasjonene var viktige i steinalderlandskapet. De fragmenterte
steinredskapene pi stasjonene kan vere de siste rester av et rikholdig utstyr, som
folk ut fra erfaring visste det kunne bli bruk for: I tillegg til knivene var her kanskje
en gang lappesaker for skinnbiten,tflrtfott4y,fyrt6y, proviant, en taulengde, fiske-
kroker, eller en legende urt til ei flenge i neven.

Til sammen gir steinalderstedene i dette landskapet et omriss av et mgnster av
ulike tilholdssteder, med en hovedbase og flere stasjoner som var stgttepunkter i
fangsten pi havet omkring Vegafjellene. Det er en organisering av omgivelsene,
investeringer i landskapet, som viser at dette neppe var mennesker som levde fra
h6nd til munn, i evig vandring fra kalori til kalori, med sult og kitskap som eneste
drivkraft. Nettverket av fangststasjoner innebar Okt fleksibilitet og sikkerhet for
fangstfolket. De ble mindre avhengige av i ni tilbake til samme sted etter endt
fangst, og mindre sirbare overfor skiftende ver og vind. Det ble ferre saker 6 dras-
se rundt pi, mindre i holde tOrt ph havet, frerre ting 6 glemme, og kortere trans-
portetapper.

Leiren i Asgarden og fangststasjonene var sannsynligvis hovedsteder i steinalder-
folkets landskap. Men noen ganger snubler arkeologene over mer tilfeldige steder:
En hindfull skarpe steinfliser pa et sted med utsikt, eller en brukket kniv pi en
gammel slgyeplass. Dette er et glimt av alle de utallige stedene som ble trafrkkert
av steinalderfolket i ulike arend, mer eller mindre tilfeldig. Disse stedene er oftest
usynlige for oss, selv med arkeologiske spesialbriller: Blibarlia, eggdeleplassen pfl
holmen, eller mptestedet for et kjarestepar; alle var viktige steder for steinalder-
menneskene, men tapt for oss. Det beste vi kan gj/re er i huske at slike steder ogsi
fantes.

Den kraftige landhevingen endret landskapet si raskt at menneskene mi ha sett
det. Gamle havner tgrket ut, sund og passasjer ble lukket, og gode fiskegrunner ble
farlige skvalpeskjrer. Forandringene i omgivelsene innebar en stadig reorganisering
av menneskenes steder. Nir nye hus skulle bygges, var gjerne nye steder mer aktu-
elle enn de gamle tomtene, og tidligere yrende boplasser ble liggende som forlatte
ormeskinn langs tprrlagte havner. Unders/kelser langs lavere (og yngre) strandlin-
jer pi Vega har vist at bruken av fangststasjoner vedvarte, men at de ble bygd pi sta-
dig nye steder alt etter skiftningene i naturlige havner og fiskeplasser.
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V skal gi\re et langt hopp i tid og rom, til Vdgan og
lofoffisket i tidlig historisk tid
Middelalderens Vdgan - eller Vigar - betegnes gjerne som tQrrfiskens vu88e.

Torrfisk
Men torrfisken var neppe oppfunnet i middelalderen. T6rking av fisk er en kon-

serveringsmetode som sikkert er like gammel som nordlendingene i Norge. Det spe-

sielle med det store skreifisket slik vi kjenner det fra Lofoten er ikke selve produk-

tet, men den storstilte produksjonen av tgrrfisk som handelsvare, altsi kommersielt

fiske.
Kysten av Nord-Norge har til alle tider vart rik pi fisk, og har vindfullt klima og

en vintertemperatur som gir gode betingelser for 6 tgrke fisk. Her er frostfritt lenge

nok til fr fi god t6rk, men likevel si kaldt at fangsten fir fred for flue og mark. Det

store innsiget av skrei i Lofoten, sammen med de klimatiske srertrekkene, gav

muligheter til storstilt produksjon av tgrrfisk.
Gjennom mesteparten av historia har dette spesielle produktet gett dl eget kon-

sum. Oppsvinget av torrfiskproduksjon i middelalderen har sammenheng med for-

hold som ligger fjernt fra Lofoten. Det var fremveksten av et gigantmarked som

f6lge av en religigs praksis i Europa, tusenvis av kilometer lengre s6r. Den katolske

fasten ga strenge regler for kostholdet. T0rrfisken var ikke bare <<lovlig>> mat, men

ogsi neringsrik og velsmakende. Det fantes nok rike fiskefelt som li nrcrmere dette

stormarkedet. Men her manglet det klimaet som kunne omdanne fisken til et hold-

bart og transportvennlig produkt, og fisken herfra ble bide sur og sleip for den

nidde frem til de voksende byene i Europa. Det nordnorske klimaet var en like stor

eksportvare som selve skreien, begge forent i den fortreffelige tprrfisken.
Etterspprselen etter torrfisk innebar viktige endringer i nordlendingenes, ja hele

kystfolkets bevegelser og aktiviteter. De gode havnene ytterst mot Lofothavet, ste-

der der det knapt hadde bodd folk tidligere ble viktige bosteder, de ble holdepunk-
ter i landskapet og opplagte reisemil. Her var muligheter til penger som i sin tur

kunne omsettes i en herlig blanding av luksus og ngdvendigheter. Og langs hoved-

ferdselsi.ren til fjerne markeder grodde nye sentra, handelshus og byer. Hva hadde

Trondheim og Bergen vert uten tgrrfisken fra nord?
Vigan ble et hovedsted i landsdelen pfi grunn av t6rrhskhandelen. Dette er den

f6rste bymessige bebyggelsen i verden nord for Polarsirkelen. Bebyggelsen var
konsentrert omkring den naturlige havna i Storvigan i Kabelvflg. Her finnes opp til

flere meter tykke kulturlag, med en utstrekningpA20 000 m2, Arkeologiske under-
sgkelser har brakt for dagen tusenvis av gjenstander. Mange forteller om vidstrakte
kontakter, salvekrukker, keramikkfat og krukker, glass og importerte stoffer.

Satt pi spissen kan vi si at en religi6s praksis i fjerne str@k, langt utenfor nord-

lendingenes rekkevidde, ga muligheter som endret landskapet for menneskene. Det

ble ferdsel langs nye linjer, til nye steder, og i lppet av kort tid ble det dannet et nett-
monster som brot med det gamle.
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Vi skal gi6re et nytt hopp, lenger ut i Lofoten, og lengerfrem mot vdr tid,
til Mdstad pd Ver6y i fqrkrigsdrene.

Det rike lofotfiske var dg en viktig neeringsvei for folket pkYer6y. Mistad var
kanskje det stedet som li nsermest de rike ressursene, med kort vei til gode fiske-
felter og yrende fuglefjell hvor bide egg og fugl kunne skaffes i store mengder.
Bebyggelsen slik vi kjenner den i dag har sin opprinnelse pi 1800-tallet, men boset-
ningen her har ganske sikkert r6tter tilbake til steinalderen.

De bratte fligene pi Mistad gir god gjenklang, og folk spisset nok Orene ved den

rytmiske dunkingen fra de fprste bitene med motor i fOrst pi 1900-tallet. Det var
larmen fra den nye tid, lyden av nye muligheter, stprre biter, lengre rekkevidde, mer
last til fjernere steder og mindre avhengighet av vind og b6lgers skiftende lune.

Det blir fortalt at flere av mannfolkene pi Mistad skaffet seg l6nnsarbeide i gru-
vene i Sulidelma, og sleit lange dager med krafse og brett i bergdypet. De tynte kos-
ten og la penger til side, de sparte til bit med motor. De var like ngysomme som
arbeidsomme, og kunne etter en sesong eller to i gruvene t/ffe mot VrerOy langt ute
i havet, yre etter i sli bakk og skumme med propellen i Mistadhavna. Men det
sp0rs om ikke motorduren hadde fitt en noe annen klang, om de hadde ant at de
hadde starten pi slutten for den stolte grenda med seg i biten. Under topplokket i
motoren lurte frafl yttingssppkelset.

Mistad hadde ingen havn for biter i bgye; den store steinvorren der en tidligere
hadde berget bitene trygt i fjera var av liten nytte. Dermed ble det ukependling til
havna i Vigen pi S6rland. De forsgkte i henge pi resten av verden si lenge som
mulig, men /det ikke tiden med i vente pi stat og kommune. De laget teaterfore-
stilling med framsyning pi S6rland. For pengene kjppte de stolper og bygget tele-
fonforbindelse. De hamret ut starten pi en vei i ville fjellet, men rakk aldri 6 bli fer-
dig. Veien ender i dag blindt mot bratte berg, lik en rusten wire som aldri fikk feste.
I lppet av 50-tallet flyttet de fleste fra Mistad, mange like til Amerika, nir de fgrst
likevel mitte flytte.

Mistad delte skjebne med hundrevis av liknende bosteder langs kysten. De li
midt i matfatet, men ble likevel drept av fremskrittet, av motorbitenes nye krav til
skjermede havner. Det var ny teknologi, nye muligheter, nye krav, styrt fra steder
som l3 utenfor rekkevidde. Det var nyvinninger som innebar vekst og utvikling for
noen steder, mens andre ble forlatt. Pi nytt blir nordlendingenes landskap endret,
med nye steder og nye linjer.

Vi skal videre til et nytt sted i vdr tid, til Gruvebyen Sulitjelma

I bergmannens rike
I milliarder av ar har rike de mineralforekomstene omkring Sulitjelma ligget

potent i berget, mineraler som kunne rafftneres til ettertraktede rivarer i tiden, kob-
ber, svovel og zink. Metallsulten i det nyindustrialiserte Europa utover pi 1800+al-
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let skapte et nytt menneskested. Inn fjorden grodde nye linjer, leier med fyr og sj0-

merker, bitst6er ble murte kaianlegg, stier ble veier med stabbestein og sviller med
jernbane, med bruer over gamle vadesteder. Fra ca 1850 var det skjerping ogpt4-

vedrift, og fra 1887 full drift i gruva. Steder dypt i berget, som fgr hadde sett ver-

ken lys eller mgrke, ble velkjente i verden: Kjell Lunds sjakt, Giken og Charlotta.

Utenfor gruva vokste et nytt hovedsted for nordlendingene, med 7-800 sysselsat-

te. Det var stedet for nye muligheter som lokket mange, og det mitte monteres skilt

for i begrense tilstrgmningen. Her ytterst i det store nettet ble teknologiske vidun-

dere montert, som verdens fgrste elektriske smeltehytte i 1911. Her ble eget kaft-

verk, sykehus, realskole og teknisk aftenskole, turnforening og symfoniorkester,

egen jernbane fra 1915 med lokaltoget <Bolsjeviker'n>>, gatenett med l.maitog-

trasb, arbeiderforening med fane, samfunnshus, direksjonsbygning med stilmgbler

i mahogni og arbeiderboliger med husnummer.
Sett fra innsida var dette et samfunn for evigheten. Hvem kunne ane at det bare

ble et sderneskudd pi historiens himmel? Krise i den europeiske stilindustrien pi

1970-tallet gav dramatisk prisfall pi produktene fra Sulis. Noen der ute, pi et annet

sted i det store nettet, hadde funnet ristoff som li mer lagelig til, noen orket kan-

skje i slite mer i bergdypet for mindre, ny teknologi innebar kanskje endringer i

behovet for malmen. Selv ikke den mektige direktgren kunne tukte markedet. Den

27. jurn 1991 small siste salva i berget under Sulitjelma, startskuddet for fortvilelse,

fraflytting og forfall.
Er det ikke paradoksalt, at dette stedet aldri var bedre rustet for i produsere malm

enn da det ikke lenger var lpnnsomt i drive? Her var ny vei med autovern, eget

kraftverk og 1000 kilometre med sjakter og stoller, 800 km skinnegang i berget,

kompetent arbeidskraft og moderne utstyr, pinupbilder pi pauserommene og eget

museum. Ingenting skulle tilsi at dette stedet ikke var liv laga, sett innenfra.

Endringene som rev grunnen vekk for dette stedet og samfunnet her, var knyttet til

forhold andre steder i det nettverket som Sulitjelma hadde vokst seg stor i. For tiden

er bergtrykket den st6rste drivkraften pi det gamle hovedstedet, og gruvegangene

lukkes sakte.

Til sammen forteller de stedene jeg har vist om
Nettverk med nye mulighete4 og lkt avhengighet

Pi Vega i den tidligste steinalderen har vi sett hvordan endringer i selve landska-

pet innebar at menneskene stadig mitte reorganisere sitt forhold til omgivelsene.

Fra middelalderens Lofoten kan vi studere hvordan religigs praksis i fjerne land

skapte et marked som i sin tur ga grunnlag for ny neering, nye steder og andre for-

bindelseslinjer her hjemme. Mistad er et av mange eksempler pi hvordan, motori-

sering av fiskefliten, i utgangspunktet et stort teknologisk fremskritt, ga store

endringer i bosetningsmgnsteret langs kysten. I vir tids Sulitjelma kan vi se hvor-

dan omveltninger i storpolitikk og verdens6konomi river grunnen under et samfunn
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som i seg selv har alt
det trenger for i blom-
stre.

Til sammen viser
disse glgttene fra nord-
lendingenes historie
hvordan endringer i
landskap, teknologi,
naringsveier, religion
og transportmidler,
sosialt nettverk og
internasjonal politikk
hele tiden endrer virt
forhold til omverdenen.
Det er muligheter som
samtidig setter nye
krav, og nye begrens-
ninger. Men et hvert
gode synes 6 ha utilsik-
tete konsekvenser, som gjerne kan vare negative.

Disse raske sprangene i historia viser en viktig tendens i nordlendingenes forhold
til omgivelsene. I den tidligste historia er steder og bevegelseslinjer svart tette. I
steinalderen skaffet menneskene seg det aller meste fra sitt naromride. Med unn-
tak av den stpte steinpksa fra Vestlandet var det meste lokalt, resten var muligheter
og begrensninger i folks naromride. Over tid blir nettverket mer og mer vidstrakt.
Langs de lange linjene kommer nye muligheter til oss, grunnlag for utvikling og
vekst. Men prisen vi mi betale for veksten er avhengigheten av andre steder i nett-
verket, og manglende kontroll over utvikling som fir konsekvenser for hverdagen
vir.

I kjOleskapet ditt har du produkter og rivarer fra alle verdensdeler. Med modeme
kommunikasjons- og transportmidler utnytter vi rivareforekomster og billig
arbeidskraft over hele kloden. I vir tjeneste er menneskeslitere vi aldri vil fi se, fra
steder vi aldri har h6rt om. Nettverket blir videre og videre, mulighetene flere. I
kjolvannet fglger mindre kontroll over alt vi har gjort oss avhengige av. I vfut dag-
lige er vi mer avhengige av lflnerenta pi D-mark enn v&ret utenfor stuedgra.

Var det ikke nettopp dette det store sp/rsmi{et om tilknytningen til den europeis-
ke unionen i 1994 handlet om? Det var smi marginer i avstemningsresultatet. Dette
gjenspeiler bide optimisme for nye muligheter og frykt for hva det store nettet
mitte innebrere; tvil rundt valget mellom mangel pi kontroll over det niere, og ver-
dien av de nye muligheter i det {erne. Kanskje var det ikke tilfeldig at de mennes-
kene som var ytterst i det store nettet hadde st6rst betenkeligheter. Kanskje det er
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menneskene her som har lengst erfaring i i se de uheldige bivirkningene som alltid

fglger fremskrittet?

Er endring det normale?

En vandring gjennom historia med arkeologiske tuseni.rsst0vler viser at foran-

dringer i folks forhold til omgivelsene er det normale, bflde her i Nord-Norge og

ellers i verden. Stedene der folk lever og bor kommer og gar, og forbindelseslinjene

er like flyktige som snegleslim. Utvikling av et sted lgper gjerne ved siden av ned-

byggingen av andre steder.

To gutter og en bit som har sett bedre tider' 1970
Kanskje vi som er kulturvernere og kulturhistorikere str0r salt i ipne sir nir vi

stadig priser de lange tradisjonene - priser bryggerekker langs havner som er for

grunne for bitene vi.re og gleden i 6 bake flatbrdd, og hever pekefingen mot glass-

hus og funksjonelle industribygg. Vi fremhever trivsel gjennom stedstilhorighet og

r/tter, gamle hindverk og hampetau.
Noen ganger, langt der nede i ryggmargen min, murrer en ekkel folelse av at vi

gir for langt, at vi hauser opp en sentimentalitet omkring det som var pi en mite

som gjpr vondt verre for mange. Er det virkelig en lovprisning av hjemmeslakting

og trivsel i gamle hus folk trenger h h4re, nir stedet de bor gir mot omstilling og

fraflytting? Ville denne situasjonen vere lettere 6 takle i et perspektiv som viser at

endringer av menneskesteder og forbindelseslinjer faktisk er mer vanlig enn uvan-

lig?
Vi snakker varmt om tradisjonenes betydning nir det gjelder opprettholdelse av

vflr tids menneskesteder, men underkommuniserer at nordlendingene har minst like

lange tradisjoner i 6 avvikle og forlate sine steder. Kanskje burde vi heller glede oss

over at det finnes steder scim menneskene forlot, som Asgarden pi Vega og Mistad

p6Ynr6y - og at ikke alle steder ble like velutviklet som BodO og Br6nngysund?

Etterord:
Manuskriptet er bygget pi en artikkel som er publisert i det populervitenskapeli-

ge magasinet <Ottar>> 199514, som blir utgitt av Troms6 museum.

Artikkelforfatter:
Hein B. Bjerck, 1. amanuensis ved Norges teknisk vitenskapelig universitet

(NTNT), Vitenskapsmuseet og har ledet et formidlingsprosjekt om steinalderen pi

Vega.
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