
 

Gunnar Aarstein beskriver noe av utviklinga i Digermulen.  

Fra gammelt av var bygdene i Austre Vågan folkerike, levende bygdesamfunn, med et rikt næringsliv basert på 
fiske og landbruk.  

På syttitallet var det stor optimisme og tro på ei positiv utvikling. Det ble ført aksjoner: Kampen i 1969 for å få 
ungdomsskole i bygda, for filetfabrikk på Pundslett, og for  kommunikasjoner. Den ene veiaksjonen avløste den 
andre. Alle aksjonene, for skole, industri og veier lyktes.  Austre Vågan var, under disse kampene, et kraftsenter i 
kommunen, med opptil seks representanter i kommunestyret. Det vi gikk inn for, fikk vi til, syntes vi. 

Men så mista vi kontrollen over ressursene:   

Nye generasjoner fant det ulønnsomt å drive gårdsbruk. Gårdene ble feriesteder som eies av utflyttere som bor 
andre steder i landet. Torskekrisa på slutten av 80-tallet gjorde at skreien uteble her aust. Fiskemottakene på 
Risvær la ned. Myndighetene regulerte bort sjarkene. Rettighetene til fisken i havet ble gjort til privat 
handelsvare, som skritt for skritt overtas av de største rederiene.  Retten til å oppdrette laks i havet ble privat, 
omsetelig eiendom. Brettesnes  sildoljefabrikk, som en gang var kommunens største private arbeidsplass, ble 
slakta på nittitallet, med god hjelp av næringssjefen i Vågan. 

Pundslett fiskeindustri ble, som et resultat av opprøret mot skolesentraliseringa i 1969 startet som et andelslag, 
eid av de fleste innbyggerne samt SIVA. Bedriften gikk konkurs og ble gitt opp. Siste direktøren kjøpte anlegget og 
la om til lakseoppdrett. Bedriften skapte mange arbeidsplasser og gode inntekter for bygda og for eieren, som 
bodde i bygda. Alle var glade. 

Da anlegget ble solgt i 2013, ble lakseslakteriet lagt ned og de fleste arbeidsplassene forsvant. Konsesjonene og 
store sjøarealer eies i dag av Inge Berg.  

Resultat: Folk flytter, barnehagen er lagt ned, tilbud til eldre forsvinner, butikken overlever så langt på nåde, folk 
er usikre på om de tør å satse i Austre Vågan. 

Siden 1985 har vi vært med på fem bygdeutviklingsprosjekt. Mange gode ideer til ny virksomhet er lansert, men vi 
som er igjen har arbeid nok. Ungdommen utdannet seg ut av bygda. Det var ingen til å gjennomføre ideene.  

Håpet mitt er at vi kan tiltrekke oss folk som vil flytte hit med sin egen arbeidsplass. Da må vi bevare hyggelige 
lokalsamfunn og gjøre bygdene attraktive for bosetting. Vakker natur, ro, gode opplevelser og en leksefri skole er 
blant det vi kan tilby.   

«Et godt miljø og samhold, e de våpen som må te’ mot de kreftan som vi trøkke byden’ ne’»  

 

 

Bjørn Hegstad  

fra Lødingen Vestbygd representerte Andreas Paleo, innflytteren som skulle fortelle om grunnen til at han valgte å 
slå seg ned i Vestbygda og begynne med gårdsbruk.  

I Vestbygda er det fremdeles optimisme i landbruket. Selv om antall bruk har gått ned, holdes all dyrka jord i hevd 
av leietakere. Melkeproduksjon kombinert med matprodukter har skapt flere arbeidsplasser. Bygda har to 
butikker, to reiselivsbedrifter og skole. Yngre familier flytter til, noen av utenlandsk opprinnelse. Bygda har en del 
arbeidsplasser, men - arbeidskrevende produksjoner legges ned, kommunikasjonene får reduserte tilbud, 
båtruter er nedlagt. 
 


