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Gjør strømmen
dyrere på bygda
Erna Solber, statsminister

regjeringen tar 120 millioner Neste år vil de fjerne siste rest
kroner fra strømkundene
av utjevningsordningen for
i distriktene.
nettleie.
Statsbudsjettet side 4–9
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Dunlett
forretning
på lånan blir dun fra ærfugl
til eksklusive dyner. Prisen på
nær 50.000 kroner skremmer
ikke kundene, ifølge daglig
leder Hildegunn Nordum.

PersPektiv · 2–3
HVor dyp
konflikt?
«Mer eller
mindre de
samme frasene om svikt fra
regjeringen
kom fra KrF
og Venstre i
2014.»
Michael Brøndbo
er kommentator i Nationen.

REPORTASJE

Ærfugl skaper
turisttrafikk

Unge tradisjonsbærere: Sanking av edderdun er blitt gjort i generasjoner på Lånan. Kristine Lysberg og Silje Kartveit Mikalsen (th) har lært teknikken for rensing av dun på harpe fra generasjonen før s

Utværet Lånan er eneste sted hvor det drives profesjonell
sanking av edderdun – eller dun fra ærfugl.
Lånan. På en øy som kun ruver tre meter over ha-

vet, lister en gjeng turister rundt med lav stemme
og krom rygg. De er på guidet tur for å se og lære
om ærfugl og livet til fuglevokterne.
– Ikke gå for nære trappa, sier fuglevokter Erna
Øvergård med veldig streng stemme.
Under hustrappa hennes ligger ærfuglhunnen
eller ea, som de lokale sier. Hun ruger på egga
sine.
Fuglevokteren tenker mer på ea sitt ve og vel,
enn at turistene skal få tilfredsstilt sin nysgjerrighet. Ingen tråkker på trappa. De drøyt 500 turis-
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tene som ble skysset i hurtigbåt ut til dunværet
denne sesongen aksepterer restriksjonen. De er
kommet for å få oppleve en gammel kysttradisjon
som nesten ikke eksisterer lenger. Tidligere var
det en viktig aktivitet og tilleggsnæring for kvinner langs kysten, mens mennene var på havet for
å fiske.

Viderefører tradisjon

En lett vind får flagga på Lånan til å vaie velkommen. Duna som Kristine Lysberg og
Silje Kartveit Mikalsen sitter og renser på

●●
Mo i rana
●●Lånan
●●brønnøysund

hver sin harpe, flyr ingen steder. Med en trespak drar de fram og tilbake over duna, det er
bare rusk og tangrester som blåser vekk med
vinden.
– Edderdun er ekstrem myk og luftig, likevel
oppfører den seg litt som en tistel. Den hekter seg
sammen, sier Lysberg.
Derfor kan damene sitte ute, slik det er gjort i
generasjoner for å rense dun.
Historien til de som i dag er grunneiere på Lånan går tilbake til midten av 1800-tallet. Fra da og
fram til 1950 var det stor aktivitet på Lånan. På det
meste bodde det rundt 50 mennesker på denne
lille øya.
– Nå er vi ingen fastboende igjen her. Med
sentraliseringspolitikken på 80-tallet forsvant
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Fuglehus: Hildegunn Nordum, fuglevokter og daglig leder for Utværet Lånan, gjør klar en seng
av tørket tang i ett av e-husa.

Opplevelsesturisme: To dager i uka kan turister booke båttur ut til Lånan, for å lære om livet
til fuglevoktere og ærfugl.

seg.
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strømtilførselen til øya. De fastboende ble tilbudt
30.000 kroner for å flytte fra Lånan. I 1980 dro
de siste, sier Hildegunn Nordum, fuglevokter og
daglig leder i Utværet Lånan.

Unikt naturhistorie

I 2004 fikk Vegaøyene verdensarvstatus. Fuglevokterne sier det ble redningen for denne gamle
tradisjonen.
– Med verdensarven fikk folk, både nordmenn
og utlendingene øynene opp for Helgelandskysten, sier Nordum.
Det er ikke bare turistene som liker at det er
folk på Lånan i sommermånedene. Ærfuglbestanden har tredoblet seg på de ni årene fugleNATIONEN · lørdAg 8. OkTObEr 2016

Viderefører
tradisjonen
Jeg tror det her
er framtiden for
Lånan.
HIldEguNN NOrdum
fuglEvOkTEr Og dAglIg lEdEr
fOr uTværET låNAN

Enebolig: Noen ærfugl trives alene, mens andre foretrekker reir sammen med flere. Foto: Arne
Nævra, Scanpix

vokterne har bygge e-hus. Det sankes og tørkes
tang i april som benyttes til å bygge reir. Innimellom de åtte bolighusene står små hus. Det ser litt
ut som husa har sunket i jorda og bare taket er
igjen på overflaten.
– I år bygde vi 1200 reir i disse husa, da er det
noen på øyene rundt også. Ærfuglen får ene- og
flermannsboliger. De fleste av fuglene er veldig
sosiale, sier Nordum.
At mange reir ligger nær bolighusa gir trygget
for fuglene, da jager folka bort måker og andre
som kommer for å stjele egg eller unger. Fuglevoksterne har vært sitt område hvor de sanker
dun. Noen har store områder og mange reir, andre har færre. Uansett jobber de sammen om å gi
ærfuglen best mulig hekkeforhold. Daglig går det

med fire-fem timer til ettersyn av reira. I hekkesesongen napper hun-fuglen sine største og varmeste dun, de brukes til å holde eggene og senere
kyllingene varme. Når ungene er klekt forlater de
redet og drar ut på havet. Da starter jobben med
sanking av dun.

Made in Lånan

– Fire måneder i året skaper vi igjen et levende
samfunn på Lånan. Vi som bor her har ærfuglen
og firmaet i lag, sier daglig leder i Utværet Lånan.
Selskapet har 20 aksjonærer, alle har tilknytning til Lånan. Folk langs kysten har brukt edderdunsdyner i generasjoner. Det var en ressurs de
hadde god tilgang på, og duna har en kvalitet som
gjør at dynene går i arv.
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Verneverdig: I 2004 ble Vegaøyene som Lånan er en del av, skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste.

Siden 2007 er det blitt produsert edderdunsdyner kommersielt. Dagen etter oppstarten av firmaet, bestilte helgelandskommunene dyner som
70-årsgave til kongeparet. Det produseres også
puter, votter og tøfler av den eksklusive duna.
Selskapet har totalt mottatt to millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge til blant annet
produktutvikling. I tillegg har de 20 aksjonærene
gått inn med mye egenkapital.
– Jeg tror det her er framtida for Lånan. Vi
opplever at både barn, barnebarn og svigerbarn
ønsker å delta i ærfuglprosjektet. De som har tilknytning til øya vil være her, så det bygges ikke
bare e-hus. Nå reises det et nytt bolighus også, det
er utrolig kjekt, sier Nordum.
Tradisjon, pågangsmot og et sterkt ønske om å
formidle historien om den verdifulle kystkulturen, har gjort at livet på Lånan er blitt opplevelsesturisme.

Dyrt og populært

Denne sommeren har fuglevokterne klart å samle litt i underkant av 20 kilo dun. Det sies at edderdun er verdens mest eksklusive dun. Den er
tilnærmet vektløst og har en unik evne til å avgi
varme.
Lånandyna skreddersys på bestilling, det ligger
ingen dyner på lager.
– Hvor mye dun vi får fra ærfuglene varierer fra
år til år. Har vi dun tilgjengelig tar det ca. 3 uker
fra bestilling til dynen er levert. Nå er jeg helt tom
for dun, mine to siste dyner leverte jeg i begynnelsen på september, sier Nordum.
Når Utværet Lånan ble etablert og de startet
med kommersielt salg av dynene, doblet de prisen. Prisen på nær 50.000 kroner skremmer ikke
kundene.
– Selv om vi doblet prisen, økte populariteten
på dynene. Vi har allerede bestillinger på all duna
vi kommer til å sanke neste år. Noen har allerede
gitt beskjed at de skal ha ei dyne i 2019, sier Nordum.
Daglig leder mener de startet firmaet på rett tid.
– Hadde ikke vi fuglevokterne vært på Lånan
og gjort den jobben vi gjør. Da hadde det gått dårlig med ea. Vi ante ikke hvor mye jobb det var når
vi startet, men vi ser hvor utrolig viktig det er for
at fuglene skal trives og formere seg, sier hun.
Vega-skjærgården er Norges Største Øygruppe
med over 6500 øyer, holmer og skjær. Fra Nes
på Vega må du dra tre mil vestover ut i havet for
å komme til Lånan. Her langt ute i havgapet vil
ærfugl og dens edderdun fortsatt være en ressurs.
MarIaNN TVETE
mariann.tvete@nationen.no
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Fakta
Utværet Lånan
✱✱Det største egg- og
dunværet i vega-øyene på
Helgeland.
✱✱Driver tradisjonell
ærfugldrift.
✱✱Fra 1. juni til 23. juni
tilbys ærfuglsafari.
✱✱Om lag 800 ærfugl er
boende på øya i hekkeperioden.
✱✱På 1700-tallet var
1 kg dun like mye verdt
som 1 ku og det var 187
fredlyste egg og dunvær
i Nordland og 14 av disse
var i vega øyene.
✱✱På begynnelsen av
1900 tallet fantes det 1
tonn dun i Nordland og
75 % av dette kom fra
Helgeland.
✱✱I dag finnes det bare
noen 10 talls kilo i hele
Norge og mye av dette
kommer fra lånan.
✱✱Edderdun er den
eneste dunen som ikke
har stilk.
✱✱Lånan består av 365
øyer og ligger tre mil ut
i havet nordvest fra øya
vega i Nordland fylke.
✱✱De siste fastboende
flyttet i 1980.
✱✱Det er 5 husstander
som driver med ærfugldrift og som startet firma
Utværet lånan as i 2007
✱✱De fem fuglevokterne
på øya bygger hver vår
omlag 1000 reir.
✱✱Ea er ærfuglhunnen.
✱✱ E-kallen er hannen
✱✱E-bane = bolig hvor det
bor flere ærfugl sammen
✱✱Steinhus = enebolig
for ærfuglen
✱✱Harpe = renseredskap
for edderdun
✱✱I 2004 havnet vegaøyene på UNEScOs verdensarvliste.

kilde. lanan.no

Utnytter naturen: Siden 1800-tallet er det sanket
edderdun langs Helgelandskysten.

Flytt rett inn: I 2016 bygde fuglevokterne 1200
reir. Om lag 800 var i bruk av ea denne sommeren.

Nesten vektløs: På
utstillingen Lille
Lånan på Vega demonstrerer guide
regine Valberg
(t.h.) for turistene
Ester Espelund,
Tor arild Olsen
hvor luftig
edderdun er.

Eksklusiv nytelse:
Ønsker du å sove
som ei dronning,
da må du punge ut
med nær 50.000
kroner. Prisen
skremmer ikke,
edderdundynene
våre er svært
populære, sier
Hildegunn
Nordum, fuglevokter og daglig
leder.
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