
Studietur til verdensarv Vegaøyan juni 2020 

Nordisk kulturlandskapsforbund planlegger en studietur til Vegaøyan på Helgelandskysten i 

Norge 24.-28. juni 2020, dersom det er nok interesserte deltakere. Et unikt kystkulturland-

skap og en levende tradisjon med høsting av ærfugldun er grunnen til at Vegaøyan fikk sta-

tus som verdensarv i 2004. Studieturen arrangeres i samarbeid med verdensarvsenteret på 

Vega og verneområdeforvaltningen for Vega.  

Interessert? Les mer på baksiden og meld deg på innen 31. desember. 



Om Vegaøyan 

Vegaøyan ble skrevet inn på UNESCOs liste over ver-

dens natur- og kulturarv med denne begrunnelsen: 

”Vegaøyan viser hvordan generasjoner av fiskere og 

bønder gjennom de siste 1.500 år har opprettholdt 

en bærekraftig levemåte i et værhardt område nær 

Polarsirkelen, basert på den nå unike tradisjonen 

med ærfugldrift. Statusen er også en hyllest til kvin-

ners bidrag til dunprosessen.” 

Det aller meste av verdensarvområdet ligger i øyri-

ket utenfor hovedøya Vega. Men også de høye fjell-

lene på sørsiden av Vega og våtmarksområdene 

nord på øya har fått status som verdensarv. Disse 

områdene gir innblikk i andre deler av den rike na-

tur- og kulturhistorien i øyverdenen. Det legges ned 

en stor årlig innsats i forvaltning og skjøtsel av ver-

neområdene og verdensarven. Vega har en meget 

artsrik, kulturbetinget vegetasjon og et rikt fugleliv. 

Det nye verdensarvsenteret ble offisielt åpnet 2019.  

Foreløpig program  

24. juni: Oppsamling av deltakere i Brønnøysund 

og ankomst Vega ettermiddag/kveld. Innkvartering 

på Nes. Introduksjon til Vegaøyans kulturlandskap. 

25. juni: Faglige foredrag og besøk på Verdens-

arvsenteret. Ekskursjon til verdifulle lokaliteter på 

hovedøya, erfaringer og utfordringer med forvalt-

ning, skjøtselstiltak og tilrettelegging.  

26. juni: Ekskursjon med båt til Lånan, det største 

egg- og dunværet i Vegaøyan verdensarvområde, 

med fem fuglevokterfamilier som holder tradisjonen 

i hevd og sanker dun fra mellom 500 og 1000 ærfug-

ler hver sommer. Noen av fuglevokterne guider oss 

og garanterer unik nærkontakt med fuglene, vi får 

høre om værets historie og arbeidet til fuglevokter-

ne, besøker en utstilling om Lånan og inviteres hjem 

til en fuglevokter. Det serveres et lett måltid bestå-

ende av røkt ørret fra Vega med flatbrød og rømme 

samt kaffe og krinalefse. 

27. juni: Fleksibelt program; besøk på andre deler av 

hovedøya, fottur eller vandring i nærområdet på 

Nes, eventuelt individuelle opplegg/smågrupper. 

Mulighet for hurtigbåt til Brønnøysund for den som 

eventuelt må reise denne dagen. 

28. juni: Avreise til Brønnøysund med sikte på buss-

forbindelse til Trofors eller Grong og togforbindelse 

videre til Trondheim (ev. nattog videre til Oslo). 

Praktiske opplysninger og påmelding 

Innkvartering i bryggehus ombygd til utleie, der to 

og to deltakere deler rom. Middagsservering på Nes 

kafé, annet matstell organiseres på innkvarterings-

stedet. Felles transport i minibuss fra/til Brønnøy-

sund og på Vega, hvis ikke flere kommer i egen bil.  

Deltakeravgiften inkluderer losji, måltider, transport 

med minibuss og ferge til/fra Vega, båttur til og 

guiding på Lånan og annen guiding/foredrag. 

Foreløpig pris er satt til 5000 norske kroner og kan 

bli noe justert. Endelig pris blir fastsatt i forbindelse 

med innbetaling av depositum januar 2020. 

Studieturen forutsetter medlemskap i Nordisk kul-

turlandskapsforbund, og medlemskap kan tegnes i 

forbindelse med bekreftet deltakelse (300 kr/år, 150 

kr for studenter). Deltakerantallet er begrenset til 

15 personer, og ved flere påmeldte enn dette, blir 

plassene fordelt etter skjønn etter påmeldingsfris-

ten.  

Du melder deg på i dette skjemaet innen 31. desem-

ber 2019. Bekreftelse på plass og frist for innbeta-

ling av depositum sendes innen 10. januar. Ledige 

plasser etter dette fordeles løpende. 

Spørsmål sendes nordisk.kulturlandskap@gmail.com 

Kollektiv transport til Brønnøysund 

Tog Trondheim-Grong, buss videre til Brønnøysund 

(linje 23-701). Ev. buss fra Mosjøen via Sandnes-

sjøen eller Tosbotn. 

Widerøe/SAS har flere direkteavganger til Brønnøy-

sund. 

Hurtigruten er også en mulighet, ankomst nordgå-

ende ca. kl. 2 om natta, avreise sørgående kl. 17.30 

er i Trondheim 6.30 om morgenen. 

Sjekk ev. reiseplanlegger på nett: vy.no (tog) og 

https://reisnordland.no (kollektivtrafikk i Nordland). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7sjMZ8g1fF6aKtHpB-wLcPigIJ60Cb1Y3kwo9G65nFbOPqw/viewform?usp=sf_link
http://www.vy.no
https://reisnordland.no/

