
Oppsummering og veivalg 

Av Halvar Pettersen, leder Bygd for livet 
 
Dette har vært en svært lærerik og inspirerende dag.  
 
Erfaringene fra Vega-øyen, hvordan de har organisert sitt arbeid og om de gode resultater som 
Verdensarvstatus har bidratt til. Vi håper Vega lykkes med sine planer for Verdensarvsenter - det 
høres lovende ut. Vågan kommune har mye på gang, også i forhold til verdensarv og verneverdier for 
verdiskaping. Her er det åpenbart at vi alle, både kommunene, bedrifter og frivillige lag og foreninger 
har mye å lære. 
 
Status i bygdene er dessverre at områdene som omfattes av denne forprosjektrapporten, har få 
bedrifter og et synkende innbyggertall. Dersom denne trenden ikke snues, vil servicetilbudet til 
befolkningen som butikker, barnehage og skoletilbud henge i en tynn tråd.  Hus og eiendommer blir 
omgjort til feriehus, og bygdene står i fare for å bli rene kulisser. Noe må gjøres!  
 
Det er mange gode krefter i bygdene, ofte er den «gråhårete» kompetansen mest aktiv.  
Ungdommen, de under femti, må ut på banen. 
 
Det som ble presentert fra ordføreren i Hadsel kommune bærer bud om at det både er vilje og evne 
til å støtte opp om en positiv utvikling i bygdene.  Vi som innbyggere må sammen ta initiativene, 
skape ideene og kommunisere dette til de respektive kommunene. Utviklingen av reiselivet i 
regionen er viktig. Den stadig økende etterspørselen etter natur-baserte opplevelser gjør at bygdene 
våre har et betydelig potensial for verdiskaping.  
 
Skal jeg peke på et konkret «verktøy» som kan bidra til utviklingen i denne regionen, så er det 
forslaget til besøksstrategier for Møysalen nasjonalpark og landskapsvernområde, og samme for 
Svellingsflaket landskapsvernområde. Vi skal merke oss Signar Nilsens understreking av at vil man 
verdiskaping, så må man ikke drive merking og skilting i nasjonalparkens indre områder, stimulere 
massevandringer inn i villmarka. Guidede turer er en forutsetning for verdiskaping.  
Dette må vi se nærmere på. Her har jeg tro på dialog og konstruktivt samarbeid med 
nasjonalparkstyret.  
 
Etableringen av et natursenter der det arbeides med faglige problemstillinger, visning og informasjon 
vil være et viktig bidrag for nye arbeidsplasser og nye aktiviteter. Et slikt senter har vært en ønsket 
etablering i mange år her på Hadsel Innland, men skal det kunne realiseres, trengs samarbeid mellom 
kommunene, nasjonalparkstyret og lokale krefter. 
 
Tilrettelegging for vandring må skje på bygdenes og grunneiernes premisser. Vi har gjennom 
prosjektet Vandringer under Møysalen valgt ut stier og turruter som er skiltet og merket samt 
produsert informasjonstavler. Presentasjon av vandringer under Møysalen kommer i en egen 
reiseguide. Markedsføring kan ikke skje før vi har den nødvendig infrastruktur på plass. Et 
fungerende jordbruk er på mange måter en forutsetning for å kunne ta vare på naturlandskapet. De 
få bøndene vi har igjen må vi vise respekt og ta vare på. Lofoten Farm Trail viser at vi kan tenke på 
mange – og nye måter, og dette er en inspirasjon i så måte 

Visitt Vesterålen jobber med et forslag til Masterplan og Bærekraftig reiseliv, noe som også 
innebærer at en må inkludere historie og kulturminner. Vi er glade for at leder i regionrådet i dag har 
sagt at dette vil hun sjekke ut. For å oppnå en vekst innen bærekraft-kriteriene må også våre bygder 
inkluderes i Visitt Vesterålens reiselivssatsing og inngå i den helhetlige markedsføringsstrategien på 
alle områder.  



Gunnhild Yren fra Kulturminnefondet har vist oss at mulighetene for å få tilskudd til private tiltak er 
lite brukt her hos oss. Tiltak i landbruket og SMIL-ordninga er viktig, og her er det åpenbart at vi må 
bli dyktigere i å dra nytte av de mange gunstige statlige ordningene. Vi har i dag hørt at det finnes 
offentlig midler som kan bidra til både analyser/ redegjørelser og til realisering av nye og nyttige 
prosjekter på mange plan.  
 
Vi må ta vare på den natur- og kulturkompetansen som er i bygdene, og vi må strukturere 
samarbeidet mellom lagene og bygdene slik at vi får en større effekt av arbeidet som gjøres.  
 
Det vil innenfor noen områder være aktuelt å etablere egne prosjekter. Her kreves det organisering 
og finansiering.  
 
Når det gjelder spørsmålet om Verdensarvstatus for hele eller deler av området som er et av flere 
forslag i prosjektrapporten, så har vi i dag fått høre om Vega-øyen sine positive erfaringer. Dette 
spørsmålet tilhører det regionalpolitiske nivå. 
 
Vi har hatt en flott dag, vi har tatt for oss forprosjektrapporten Fjordfolk under Møysalen, og vi har 
lært mye. Lofoten og Vesterålen representerer betydelige verdier og en flott natur.  Bygd for Livet og 
Lokalutvalget vil gjennomføre et oppsummeringsmøte i desember.  Vi skal se på veivalg videre, hva 
skal vi satse på, hvem skal vi samarbeide med og hva ønsker vi å oppnå innenfor området reiseliv, 
kommunikasjon, kompetanse og ikke minst, innspill til politiske myndigheter. Så tar vi det derfra. 
 
Takk til alle dere som har stilt opp og bidratt til å virkeliggjøre denne samlingen.  


