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Mennesker og ærfugl inngår i et gjensidig 
avhengighetsforhold i dunværene langs kysten. 
Menneskene tilbyr beskyttelse og får myke, 
deilige dun igjen. I verdensarvområdet på Vega 
holdes tradisjonene ved like.
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VEGA
I ærfuglens rike
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❞D
u føler det med det samme fergen klap-
per til kai på Vega: Dette er stedet for gode 
opplevelser. Når solen skinner fra en sky-
fri himmel og landskapet viser seg i all 

sin prakt, faller skuldrene ned mange hakk. Her 
finner du fort roen og kan leve et langsomt liv. 

Ønsker du en aktiv ferie, er også mulighetene 
mange. Fjellvandring, sykkelturer, fiske, fulge-
titting, riding og til og med elgsafari er det mu-
lig å få med seg på den vakre verdensarvøya i 

eksempel frisørsalong om vinteren og kajakkut-
leie og padlekurs om sommeren – eller gårds-
drift om vinteren og bakeri om sommeren. 

På sørsiden av øya rager Vegatinden, mens 
nordsiden domineres av myrlandskap.

Unik arv
I 2004 ble Vega skrevet inn på UNESCOs liste 
over verdens natur- og kulturarv. Dette betyr at 
området, som består av 6500 øyer, har en uerstat-
telig kultur- og naturverdi i global sammenheng. 
Verdensarvområdet Vega er det eneste kulturland-
skapsområdet i Norge med verdensarvstatus. 

Det er samspillet mellom natur og mennesker 
siden steinalderen som var kjernen i UNESCOs 
bedømmelse. Besøket til og interessen for øyene 
har økt kraftig etter anerkjennelsen.

Verdensarven Vega er på mange måter en 
hyllest til kvinnenes innsats. For det var de 
som tok vare på ærfuglene, samlet dun og 
renset den. De drev jordbruket og skapte kul-
turlandskapet mens mannfolka var på fiske. 
Ærfugldriften foregår på flere av de små øyene.

Det er helt nødvendig at folk tar vare på ær-
fuglene og i tillegg bevarer kulturlandskapet. 
Skoleelever og andre driver slått på øyene. De 
steller kassene som ærfuglene legger egg i, og 
er senere med å samle dun. Hvert år er det ca. 
700 ærfugler som bor på Lånan i fire måneder. 
Fuglevokterne klargjør reirene og verner ær-
fuglen mot farer i hekketiden. 

Fuglene kommer tilbake år etter år og gir vok-
terne verdifull ederdun, egg og uforglemmelige 
naturopplevelser.

Ederdun er kostbart. Når ærfuglen forlater 
redet i begynnelsen av juni, starter innsamling, 
rensing og sortering av dunene. Alt foregår ma-
nuelt. Hvert reir leverer en «dunpute» på ca. 15 
gram. Det kreves ett kilo ederdun fra 60–70 reir 
for å lage verdens fineste dyne. En eksklusiv 
dyne av ederdun koster ca. 50.000 kroner.

Flotte turer
Hovedøyas 100 kilometer veier svinger seg 
rundt i et vakkert landskap med fjell, havner, 
bebyggelse og strender. Det er et ytterst sykkel-
vennlig terreng. Sykler kan leies på det lokale 

I 2004 ble Vega skrevet inn på UNESCOs liste 
over verdens natur- og kulturarv.

havgapet. Reis til Vega og sjekk arven – for den 
er din også!

Liv laga på Vega
Vega er en øykommune på Helgelandskysten 
i Nordland. Foruten hovedøya Vega har også  
øyene Ylvingen og Omnøy fastboende. Til 
sammen har kommunen har 1300 innbyggere. 

På det meste var 59 av de 6500 øyene bebodd. 
Her har det bodd folk siden steinalderen, det vil 
si i mer enn elleve tusen år. Antakelig var det de 
fiskerike områdene rundt øya som gjorde at folk 
bosatte seg her. Her var det liv laga for folk med 
fantasi og livskraft!

Jordbruk er den største næringen, og kommu-
nen er Nord-Norges største produsent av svin. 
Det er fortsatt 30 aktive fiskere. Også turisme er 
en viktig næring, i tillegg til ærfuglreservatene 
på utvalgte øyer. Mange av de fastboende på 
Vega har startet kombinasjonsvirksomhet, for 

MED UNGER. Æa 
passer godt på 
ungene, som er 
svømmedyktige  
bare noen døgn 

gamle.
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turistkontoret på Gladstad og på flere overnat-
tingssteder.

Hovedøya tilbyr også 18 skiltede og merkede 
vandreruter med varierende vanskelighetsgrad 
og lengde, fra korte turer langs stranden til en 
fire-fem timers utfordrende bestigning av øyas 
høyeste fjell, Trollvasstinden på 799 meter over 
havet. Herfra kan du nyte en spektakulær utsikt, 
og på en klarværsdag kan du se helt til Tjøtta og 
ut mot fjellet Søla helt ytterst mot storhavet.

Vega og mange av øyene i kommunen er fro-
dige og planterike. Det er registrert 126 forskjel-
lige blomster på øyene. Det er også funnet tolv 

ulike orkidésorter. På noen av øyene gresser det 
villsau og kuer som holder kulturlandskapet 
nede. Du kan delta på arkeologiske og biologis-
ke vandreturer med guide. 

Midt i Norge
På vei til Vega er det naturlig å legge ruten om 
Brønnøysund, en trivelig småby med daglige an-
løp av Hurtigruten. Widerøe har også direkterute 
fra Oslo og Trondheim. Fra Steinkjer eller Bodø 
kan du kjøre langs riksvei 17, en tur som innbyr til 
mange hyggelige og severdige avstikkere. 

På Toft, seks kilometer fra byen, kan du legge 
turen innom Havbrukssenteret og få et levende 
bilde av fiskeoppdrett. Senteret ligger på veien 
ut mot Torghatten, så det lar seg greit kombinere 
med en tur dit. Havbrukssenteret er åpent for 
omvisninger mandag til fredag hele året. 

Fra Brønnøysund kan du også ta en båttur ut 
til det eventyrlige fjellet Torghatten. Du kan gå 
helt opp til hullet i fjellet, en tur som er over-
kommelig for de fleste. De fleste velger stien på 
sørsiden av fjellet. Andre foretrekker ruten opp 
fra nordøst, over Lesshatten. Du føler deg liten 
når du står i det smale og høye hullet som havet 
gravde ut for tusener av år siden.

Spis og bo på Vega
Vega tilbyr overnatting i mange kategorier. Du 
kan overnatte i hytte, camping, hotell eller pri-
vat. Gardsøya Rorbuer leier ut godt utstyrte ror-
buer, der du kan lage din egen mat. Rorbuene 
har flere soverom og passer godt for familier. 
I den idylliske havnen på Nes ligger Gavlen-
brygga, en nybygget rorbu beliggende mellom 

TRYGGE REIR. 
Ærfuglene har 
egne rugekasser. 
Når mor og barn 
forlater reiret, 
er det fuglevok-
terne som tar seg 
av duna fra det 
tomme reiret. 

HAVKAJAKK. 
Vegaøyene er 
et eldorado for 
havpadling.
Kajakk-kurs tilbys 
flere steder
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Lille Lånan og E-museet – perfekt for en familie 
eller to par. 

Vega Havhotell på Vigsås, en mil nordvest 
for Gangstad, tilbyr sine gjester et førsteklasses 
opphold med fantastisk mat. Hotellet er helt 
fritt for fjernsyn, og på hvert rom er det plassert 
en kikkert! 

Havet rundt Vegaøyene er et rikt matfat, så 
fisk og skalldyr er et naturlig valg. Det er to mat-
butikker på øya hvor du kan proviantere til eget 
hushold. 

Himmelkroken Havkafé er et hyggelig spisested 
ved Gavlenbrygga. Stedet er åpent i sommerse-
songen og her kan du selvfølgelig nyte den lokale 

fiskesuppen. Vega Havhotell serverer en fast meny 
hver dag, men her må du bestille på forhånd.

I tillegg til disse overnattingsstedene, finnes det 
også en hytte på Gullsvågfjellet. Et stykke før man 
når toppen ser man et skilt med navnet Tindbu. 
Følger du pilen, kommer du til ei hytte med mu-
ligheter for overnatting. Hytta er for alle turgåere 
som vil benytte seg av den. Nøkkel finnes ved bua 
og her er også muligheter for å lage seg mat.

Ut på havet
Tilbudet er stort av aktiviteter knyttet til havet. 
Du kan dra på ørnesafari, eller få oppfylt drøm-
men om den store fiskefangsten. Du kan dra på 
egenhånd, eller få eksperter til å hjelpe deg med 
både båt, utstyr og gode fiskeråd. Du kan leie 
robåt, gummibåt, utstyr til dykking, motorbåter, 
kano og kajakk. Kajakk-kurs tilbys flere steder. 
Turistkontoret formidler kontakt med dem som 
leier ut båter og med turarrangører.

Om sommeren kan du besøke fulgevokterne 
på Lånan og få guidet omvisning på øya. Hver 
tirsdag og fredag fra slutten av juni til begyn-
nelsen av august er det båttur fra Nes. Da får 
du en historievandring i ærfuglens rike. Turen 
tar rundt fire timer. Det går også båter til Store 
Emårsøy og Skogsholmen. Turene inkluderer 
guide, formidling av ærfuglens historie og mat.

Mer informasjon finner du på Turistkontorets 
nettside: visitvega.no.

UTSIKT. Flate 
sletter og hvite 

strender på 
Eidem.

BLIKKSTILLE. Hav og himmel, kinn mot kinn ... 
Fritidsbåter og fiskebåter ligger side om side, 
klare for en tur på havet!

VEGA HAV-
HOTELL. Jon Aga 

byr på utsøkte 
retter basert på 
lokale råvarer.


