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Sammendrag: 
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vest som nærmeste nabo. Skjøtselsplanen baserer seg i stor grad på undersøkelser gjort på 1990-
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Et unikt kulturlandskap ble skapt gjennom årlig oppbygginga av jordsmonn med tang, husdyrgjødsel 
og annet organisk avfall. Innmark (Heimlandet) og utmark ble maksimalt utnyttet, noe som skapte 
et tett og gras- og urterikt vegetasjonsdekke. Fraflytningen og brakkleggingen av øyværet startet på 
1960-tallet, noe som har ført med seg dramatiske endringer i kulturlandskapet i form av gjengroing 
og tap av viktige og artsrike naturtyper. 
 
Denne skjøtselsplanen er basert faglig funderte anbefalinger og prioriteringer og er ment som et 
verktøy for hvordan deler av kulturlandskapet i Lånan kan restaureres og skjøttes for å sikre 
biologisk mangfold og sikre og utvide de verdifulle fragmentene av det opprinnelige slåtte- og 
beitelandet før Lånan ble fraflyttet og brakklagt. 
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Forord 

Skjøtselsplanen for Lånan er skrevet på oppdrag fra Vega kommune, finansiert av verdensarvmidler 

gjennom Stiftelsen Vegaøyan verdensarv. Planen er en av flere skjøtselsplaner for Vegaøyan 

verdensarvområde. Denne planen skal gi anbefalinger for restaurerings- og skjøtselstiltak for 

kulturlandskapet på Lånan. 

Prosjektledelsen takker daglig leder i Stiftelsen Vegaøyan verdensarv, Rita Johansen, for 

kildehenvisning og kontaktpersonreferanser. Vi takker også grunneierne på Lånan representert ved 

Hildegunn Nordum, Mathias Mathisen, Erna Øvergård, Margit Lande, Torbjørn Johansen og Anders 

Johnsen for informasjon vedrørende historisk arealbruk på Lånan. Disse personene har også gitt 

viktige bidrag med tanke på anbefalinger av skjøtselstiltak i denne planen. Mathias Mathisen takkes 

for skyss og guiding i forbindelse med feltarbeid. 

Vega kommune gjennom Stiftelsen Vegaøyan verdensarv takkes for oppdraget og finansieringa av 

prosjektet. Landbruksavdelinga hos fylkesmannen i Nordland har også bidratt med finansiering for å 

få ferdigstilt denne planen og takkes for det. 

Norvald Ruderås takkes for utarbeidinga av tidligere arealbrukskart, vegetasjonskart og 

skjøtselskart. Alle bilder er tatt av Thomas Holm Carlsen, Bioforsk Nord, Tjøtta, hvis ikke annet er 

angitt. 

 

 
 
Tjøtta, 15. desember 2010 
 
 
Thomas Holm Carlsen, prosjektleder 
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1. Sammendrag 

Skjøtselsplanen baserer seg i stor grad på undersøkelser gjort på 1990-tallet, samt utkastet til 

forvaltningsplan for Lånan som ble utarbeidet i 2002 av Lise Hatten og Hanne Sickel. På grunnlag av 

dette har en god kunnskap om tidligere arealbruk og de botaniske verdiene en finner i øyværet. For 

å få en oppdatert status rundt gjengroingsproblematikken i dag har det blitt utført supplerende 

befaringer i området bl.a. i forbindelse med en ornitologisk undersøkelse i 2009, samt en botanisk 

kartlegging i 2010.  

Øyværet Lånan ligger i den nordlige delen av Vegaøyan verdensarvområde, i underkant av 20 km fra 

hovedøya Vega og 35 km fra nærmeste fastland (figur 1).  Lånan er et kompleks av lave kalkøyer, 

dels av platåtype, holmer og skjær, med et nettverk av valer og smale sund. Sammen med 

naboværet Flovær utgjør Lånan ei øygruppe på ca. 350 øyer og flere hundre skjær. Øygruppa ligger 

svært eksponert til ytterst i havgapet mot vest. De fleste av øyene rapporten tar for seg består av 

kalkspatholdig marmor, bortsett fra Bøksla og Storfinnlandet som består av glimmergneiser. 

Lånan har en lang historie, og de første menneskene kom sannsynligvis til Lånan for kortere perioder 

i sommerhalvåret i forbindelse med jakt, fiske og eggsanking. Første nedtegnelse om bosetning på 

Lånan (Heimlandet) kommer fra Landkommisjonens jordebok fra 1661, der Lånan og Flovær nevnes 

som fiskevær med to brukere og en husmann. Fram til på slutten av 1970-tallet har det vært 

helårsbosetting på Lånan.  

Et unikt kulturlandskap ble skapt gjennom årlig oppbygginga av jordsmonn med tang, husdyrgjødsel 

og annet organisk avfall. Innmark (Heimlandet) og utmark ble maksimalt utnyttet noe som skapte et 

tett og gras- og urterikt vegetasjonsdekke. Den såkalte “feitenga” på Heimlandet vitner om gode og 

store avlinger som følge av den årlige kultiveringa av jordsmonnet. Fraflytningen og brakkleggingen 

av øyværet startet på 1960-tallet, noe som har ført med seg dramatiske endringer i 

kulturlandskapet i form av gjengroing og tap av viktige og artsrike naturtyper. Mange av de 

karakteristiske kulturmarksartene man finner i ikke eller lite gjødslet engvegetasjon, som 

marinøkkel, kattefot, ormetunge og bakkesøte, står i fare for å forsvinne fra det unike 

kulturlandskapet i Lånan. 

Denne skjøtselsplanen er basert faglig funderte anbefalinger og prioriteringer og er ment som et 

verktøy for hvordan deler av kulturlandskapet i Lånan kan restaureres og skjøttes i form av beiting, 

slått, bekjemping av einer og mjødurt m.m. for å sikre biologisk mangfold og sikre og utvide de 

verdifulle fragmentene av det opprinnelige slåtte- og beitelandet før Lånan ble fraflyttet og 

brakklagt. 

I dag skjer det masse positivt på i Lånan i form aktivitet og bosetting i sommersesongen fra april til 

september. Ærfuglduntradisjonen er i høyeste grad levende etter at den nesten forsvant i løpet av 

1980- og 1990-tallet. Bygningsmassen framstår i dag totalrestaurert, stier er opprustet med nye 

broer og “klopper” over fuktige partier og det er kjøpt inn en stor flytekai (Norddræggen) for å 

kunne ta i mot turister som ønsker omvisning på Lånan. Det som gjenstår nå er å få i stand beite- og 

slåttelandet i Lånans kulturlandskap. 
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2. Innledning 

Vegaøyan verdensarvområde ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste over globalt verdifulle 

natur- og kulturlandskapområder i 2004. Området ligger i Vega kommune på Helgelandskysten, i den 

sørlige delen av Nordland fylke (figur 1). Vegaøyan består av mer enn 6 500 små øyer, holmer og 

skjær, men også deler av hovedøya, Vega, er med i verdensarvområdet. Verdensarvområdet dekker 

et areal på 1 037 km2. Av dette er kun 69 km2 landareal. UNESCOs innskrivingstekst er konsis og 

fremhever grunnlaget for verdensarvstatusen som ligger i kulturlandskapet som er skapt av 

fiskerbondens mangesysleri med landbruk, fiske og ærfugldrift. 

I løpet av 60- og 70-tallet ble øygarden gradvis fraflyttet og i dag er verdensarvområdet så godt som 

fraflyttet og brakklagt. Riktig nok er det fremdeles relativt folksomt i enkelte øyvær i 

sommerhalvåret. Noen titalls øyer beites i dag (pr. 2010) med ulike saueraser, mens storfe beiter på 

tre-fire øyer. Interessen for å ha sau på øybeite virker å være oppadgående etter at øygarden fikk 

verdensarvstatus. Uansett er landskapet i øygarden under gjengroing og mange biologiske, 

kulturhistoriske og landskapsestetiske verdier er truet. I deler av verdensarvområdet er 

jordsmonnet, selve grunnlaget for verdiene, i ferd med å forsvinne som følge av gjengroing og etter 

hvert erosjon. Her haster det med å komme i gang med skadebegrensende tiltak. 

På bakgrunn av momentene ovenfor skal det lages planer for skjøtsel av kulturlandskapet i 

Vegaøyan verdensarv. Planene inkluderer ikke dunværdriften og kulturminner. For disse temaene 

utarbeides det egne planer. Fra før av har det blitt laget skjøtselsplaner for Skogsholmen (Hatten 

m.fl. 2007), Skjærvær (Hatten og Carlsen 2007a), Søla (Hatten og Carlsen 2007b), Holandsosen 

naturreservat (Carlsen m.fl. 2007a), Kjellerhaugvatnet naturreservat (Carlsen m.fl. 2007b), Hysvær 

(Bär m.fl. 2009) og for Tåvær (Carlsen m.fl. 2009). I tillegg har det blitt utført en 

vegetasjonskartlegging og statusvurdering av Muddvær (Bär og Carlsen 2009). 

Foreliggende plan for Lånan tar for seg både innmarka og utmarka, og dekker området fra 

Nordteinan i nordvest, til Storfinnlandet og Burøya i henholdsvis øst og sør. I tillegg ligger det 

enkelte småholmer og skjær utenfor dette området som også tilhører Lånan. Tradisjonelt sett 

tilhører også øya Skjællingen Lånan, men er ikke inkludert i skjøtselsplanen på grunn av 

beliggenheten et stykke sør for øyværet (figur 2). 
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Figur 1: Oversiktskart over Vega kommune med verdensarvavgrensning og naturreservat. Lånan er avmerket 

med sort sirkel. 
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Figur 2: Oversiktskart over Lånan. Den svarte streken avgrenser Lånanværet. I tillegg tilhører Skjællingen 

(Skillingen), som ligger nederst til venstre på kartet, også Lånan. Avgrensningen er basert på intervju med 

grunneiere. 

 

Skjøtselsplanen baserer seg i stor grad på undersøkelser gjort på 1990-tallet (Hatten & Sickel 1993a, 

Hatten & Sickel 1993b, Hatten 1997, Sickel 1997), i tillegg til utkastet til forvaltningsplan for Lånan 

som ble utarbeidet noe senere (Hatten & Sickel 2002, upubl.). På grunnlag av dette har en god 

kunnskap om tidligere arealbruk og de botaniske verdiene en finner i øyværet. Det har også blitt 

gjort befaringer i området bl.a. i forbindelse med en ornitologisk undersøkelse (Carlsen 2009), samt 

en supplerende kartlegging i 2010.  

Lånan innehar store botaniske- og kulturlandskapsmessige verdier. En artsliste over et utvalg arter 

som ble registrert i løpet av de botaniske undersøkelsene på 1990-tallet er presentert i vedlegg 5. 

Restaurerings- og skjøtselsanbefalingene har vi valgt å presentere på en praktisk og summarisk 

måte, på samme måte som for tidligere skjøtselsplaner i Vegaøyan verdensarv. Noe mer detaljert 

informasjon vedrørende historie, botaniske verdier, kulturlandskapsverdier og arealbruk i 

Vegaøygarden finnes i Elven m.fl. (1988), Hatten m.fl. (1995, 2001, 2002), Sandvik (1997), Sickel 

(1997), Virik & Øen (1997), Hatten (2000), Hatten & Norderhaug (2001) og Johansen & Næss (2002).  
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3. Områdebeskrivelse 

3.1 Naturgeografiske forhold 
Øyværet Lånan ligger i den nordlige delen av Vegaøyan verdensarvområde, i underkant av 20 km fra 

hovedøya Vega og 35 km fra nærmeste fastland (figur 1).  Lånan er et kompleks av lave kalkøyer, 

dels av platåtype, holmer og skjær, med et nettverk av valer og smale sund. Sammen med 

naboværet Flovær utgjør Lånan ei øygruppe på ca. 350 øyer og flere hundre skjær. Øyene er 

forholdsvis lave, og høyeste punkt varierer fra ca. 2 til 12 m o.h. De laveste øyene er plassert vest 

og nord i øygruppa og de høyeste i sør. Fallgarden ligger noen kilometer vest for Lånan, men på 

grunn av et gruntvannsområde i mellom skjermes øyværet for sterk bølgepåvirkning. Berggrunnen 

på Lånan består av metamorfe, antatte kambrosiluriske sedimenter og vulkanitter (Gustavson 1977). 

De fleste av øyene rapporten tar for seg består av kalkspatholdig marmor, bortsett fra Bøksla og 

Storfinnlandet som består av glimmergneiser (Gustavson 1977).  

På Vega finner vi elementer av sørboreal og mellomboreal vegetasjonssone i sterkt oseanisk 

vegetasjonsseksjon (O3) og nordboreal vegetasjonssone i klart oseanisk seksjon (O2) (Moen 1998). 

Området ved Lånan ligger i sørboreal vegetasjonssone innenfor sterkt oseanisk vegetasjonsseksjon 

(O3). Lengden på vekstsesongen (antall døgn med døgnmiddeltemperatur over 5oC) er mellom 180 

og 190 døgn per år i denne vegetasjonsseksjonen (Moen 1998). Klimaet her er termisk oseanisk, med 

relativt lave sommertemperaturer og milde vintre der middeltemperatur i kaldeste måned er over 

0oC (Moen 1998).  

3.2 Arealbruk og historie (kultur- og driftshistorie) 

3.2.1 Bosetting og samfunn 
Lånan har en lang historie, og de første menneskene kom sannsynligvis til Lånan for kortere perioder 

i sommerhalvåret i forbindelse med jakt, fiske og eggsanking (Wold 1985). Første nedtegnelse om 

bosetning på Lånan kommer fra Landkommisjonens jordebok fra 1661, der Lånan og Flovær nevnes 

som fiskevær med to brukere og en husmann (Sickel 1997). I matrikler og skattelister fra og med 

1723 er ordet dunvær brukt om Lånan. Ved folketellingen i 1865 ble det registrert 31 personer på 

øyene (Næss & Johansen 2008). Lånanfolket hørte til under Tjøttagodset fram til de fikk kjøpt seg 

fri fra leilendingskontraktene.  

Fraflytningen og brakkleggingen av øyværet startet på 1960-tallet. Dette kom blant annet som følge 

av endringene i samfunnspolitikken, der det ble et politisk mål å samle folk i tettsteder og 

effektivisere jordbruk og fiske. Etter hvert ble flere og flere av øyværene utenfor Vega avfolket, og 

selv om folkene på Lånan kjempet lengre enn de fleste for å opprettholde boplassen måtte de gi 

tapt til slutt. Til tross for at øyværet fikk strøm i 1965, med påfølgende bygging av fiskemottak og 

kjøleanlegg, flyttet flesteparten av beboerne i 1970 og 1971. Unntaket var tre eldre som ble boende 

frem til 1980 (Wold 1985).  

Bosetningen på Lånan er plassert på Heimlandet. Det ligger i alt sju bolighus på Heimlandet, der to 

er plassert på den nordvestre delen (Nordøya) og fem på den østre. I tillegg er det kjent at det 

tidligere fantes ytterligere fem bolighus som i dag er borte (Hatten & Sickel 2002, upubl.). Selv om 

det ikke er fastboende på Lånan i dag, er de fleste boligene i bruk store deler av våren og 

sommeren. Da flytter folk ut til Lånan for en periode slik at de kan passe på ærfuglene, stelle 

reirene og sanke dun, slik det har blitt gjort i generasjoner. 
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Etter å ha vært et utvær i forfall i over 20 år skjer det masse positivt på i Lånan i dag i form 

aktivitet og bosetting i sommersesongen fra april til september. I 2006 gikk flere grunneiere 

sammen og stiftet Lånan AS, som baserer seg på det unike produktet ærfugldun (edderdun) (figur 

3). Ærfuglduntradisjonen er i høyeste grad levende etter at den nesten forsvant i løpet av 1980- og 

1990-tallet. Bygningsmassen framstår i dag totalrestaurert, stier er opprustet med nye broer og 

“klopper” over fuktige partier og det er kjøpt inn en stor flytekai (Norddræggen) for å kunne ta i 

mot turister som ønsker omvisning på Lånan. Det som gjenstår nå er å få i stand beite- og 

slåttelandet i Lånans kulturlandskap. 

 

Figur 3: Tradisjonen med dunharping holdes i hevd på Lånan. Her holder Erna Øvergård fram en dott med 

håndrenset edderdun. Duna benyttes som fyllmasse i eksklusive dyner. 

3.2.2 Jordbruket 
Jordbruksdrifta på Lånan fulgte faste tradisjoner, der slått, ku- og sauebeiting var fordelt etter 

hvilke øyer som passet best til hva (figur 4). Dette ble gjentatt hvert år. På sommeren ble kyrne 

sendt på beite på øyene vest og nord for Heimlandet, mens sauene beitet på øyene i øst. 

Heimlandet og de nærmeste øyene ble slått. Det var også vanlig å slå noen av de sauebeita øyene, 

for eksempel Bøksla, Indre og Ytre Brislingen og Burøya, og sauene ble fraktet fra øy til øy med båt 

gjennom sommeren etter hvert som graset ble slått eller beitet ned.   

Kyrne ble jaget fra Heimlandet på sommeren, for at de ikke skulle beite på innmarka som skulle 

slås. Kyrne svømte fra øy til øy, etter hvor det var tilgjengelig fôr. Hvis de kom tilbake til 

Heimlandet ble de jaget dit de kom fra. Budeiene rodde ut til kubeitet hver morgen og kveld for å 

melke kyrne. Øyene vest og nord i øyværet passet godt til kubeite, på grunn av mange vanndammer 

og sumper som sikret drikkevann gjennom sommersesongen. I tillegg gjorde den relativt korte 

avstand mellom disse øyene det lett for kyrne å svømme mellom dem. Kalvene fikk gå på beite på 

Heimlandet eller en av de nærmeste øyene. Antallet kyr på Lånan var på det meste 12 nordlandsfe, 

og hver familie hadde kun nok dyr til å dekke eget forbruk av melk og kjøtt.  
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Figur 4: Tidligere arealbruk av Lånanværet. Tendensen er at øyer lengst i nordvest ble benyttet som kubeite, 

øyene i øst og sør ble benyttet til saubeite og slåtteland, Heimlandet var slåtteland og hadde åkerlapper mens 

øyer i nærheten av Heimlandet i nordvest var kombinert slåtteland og kubeite. 

 

Det har vært lite oppdyrka jord i øyværet. Sickel (1997) oppgir at det fantes to åkre på Bøksla (figur 

5) som var oppdyrket fram til 1947, én kålåker fantes på Burøya for mer enn 90 år siden, og under 

krigen var det en potetåker på Ytre Brislingen (ikke anvist på figur 4). I tillegg ble noen små arealer 

rundt husene på Heimlandet brukt til å dyrke poteter. Torbjørn Johansen oppgir at de også kjøpte 

poteter i Tåværet. 
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Figur 5: Kulturspor i landskapet. Dette strandrørfeltet på Bøksla angir hvor en av åkrene på øya lå – brakklagt 

for over 60 år siden. 

Øyene på Lånan besto opprinnelig av mye berg og lite dyrkbar jord. For å bygge opp og jevne ut 

jordsmonnet har det opp gjennom årene blitt lagt tang utover markene. Dette har fungert som 

gjødsel i tillegg til å bygge opp det organiske materialet. Noen øyer har også blitt gjødslet med 

kunstgjødsel, men kun i små mengder. I tillegg har det blitt sådd ut engfrø på Heimlandet, trolig på 

50-tallet (Sickel 1997). Jordbrukstradisjonene ga etter hvert en produktiv gressvegetasjon på øyene. 

Kombinasjonen av moderat gjødsling, lite bruk av kunstgjødsel og kalkrik berggrunn ga en artsrik 

engflora. Denne besto blant annet av kalkkrevende arter som ormetunge, bakkesøte og marinøkkel. 

Engene på Heimlandet ble slått, og gresset ble hesjet og tørket (figur 6). Dette ble normalt gjort i 

løpet av de to siste ukene i juli. Smalfilm fra 1950-tallet viser at engene var gressrike og ga en god 

avling. At en av engene ble kalt ”feitenga” understreker dette. Bilder av ”feitenga” fra 1974 viser 

at den ble dominert av arter som engsoleie, engsyre og hundekjeks, i tillegg til innslag av rødkløver, 

småengkall, vendelrot og en del grasarter (Sickel 1997). 
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Figur 6: Hesjing av høy på Heimlandet. Engene på Heimlandet gav gode avlinger som følge av tjukt og 

næringsrikt jordsmonn, bygget opp av tang, husdyrgjødsel og fiskeavkok i generasjon etter generasjon. Bildet 

er utlånt fra Torbjørn Johansen. 

Da fraflyttingen begynte på 1970-tallet ble engene etter hvert brakklagt og beitinga opphørte. 

Dette førte til endringer i vegetasjonen, gjengroing og erosjon. Basert på feltundersøkelser i 1991 

og 1992 ble det påvist en sammenheng mellom øyenes tidligere bruk og deres floristiske innhold 

(Sickel 1997). Analysene viste også at det var en sammenheng mellom bruken av øyene 

(slått/beite), plasseringen og topografien deres. Tabell 1 oppsummerer arealbruken av de ulike 

øyene i Lånan. 

Tabell 1: Areal- og bruksdata for øyer i Lånan - modifisert etter Sickel (1997) 

Øy Areal 
[daa] 

Arealbruk Type gjødsel Brakklagt 

Burøya 35,0 Slått, sauebeite Husdyr-, kunstgjødsel og tang ca. 1968 
Buøya 20,0 Slått, kalvebeite Husdyrgjødsel, tang ca. 1966 
Bøksla 39,0 Slått, sauebeite Kunstgjødsel ca. 1968 
Emårskjæret 17,9 Slått Ingen ca. 1965 
Emårsøya 69,6 Slått, saue- og kubeite Ingen 1979 
Feseingsskjæret 36,4 Kubeite Ingen ca. 1960 
Geitøya 6,9 Slått, sauebeite Ingen ca. 1965 
Heimlandet 90,0 Slått, kalvebeite Husdyr-, kunstgjødsel og tang 1979 
Indre Brislingen 8,7 Slått, sauebeite Kunstgjødsel (minimalt) ca. 1965 
Koløya 23,7 Slått, saue- og kubeite Husdyrgjødsel ca. 1965 
Norddræggen 3,9 Slått, kubeite Husdyr og kunstgjødsel ca. 1970 
Nordteinen 157,7 Kubeite Ingen ca. 1960 
Sauøyene 14,3 Saue- og kalvebeite Ingen ca. 1965 
Skjællingen 33,9 Slått, sauebeite Ingen ca. 1965 
Storfinnlandet 36,6 Sauebeite Ingen ca. 1965 
Storgrasøya 81,8 Kubeite Ingen 1972 
Vesterøya 7,1 Slått, kubeite Ingen 1978 
Værøya 8,5 Kubeite Ingen 1972 
Værøylådan 38,1 Kubeite Ingen 1972 
Ytre Brislingen 12,5 Slått, sauebeite Husdyr- og kunstgjødsel 1968 
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Vånd (jordrotte) invaderte Lånan på slutten av 1980-tallet, og førte med seg problemer knyttet til 

erosjon. Vånden trives i den gjengroende marka der den er godt skjult for fugler og har gode forhold 

for yngling. Den lager ganger i jorda, noe som gir åpen, eksponert jord når disse klapper sammen. 

Etter noen kraftige våndår i starten på 1990-tallet ble det helt svart av åpen mold på Heimlandet, 

og på våren var det umulig å bevege seg ute uten støvler. Spesielt ille var det i 1992 (Torbjørn 

Johansen, pers. medd). Eroderte områder ble deretter invadert med ettårige urter. Store flekker 

ble dekket av et teppe med strandbalderbrå som figur 7 viser. I etterkant av dette tiltok 

gjengroinga med mjødurt. Vånden representerer en trussel for vegetasjonen på Lånan ved at dens 

aktivitet forstyrrer marka og lager flekker med åpen jord som er sårbar for erosjon med vind og 

vann særlig i vinterhalvåret. Dette problemet ser en også på en del andre øyer i Vegaøyan 

verdensarvområde (Hatten m.fl. 2002, Hatten og Carlsen 2007a og Bär, Carlsen 2009). 

 

Figur 7: Resultatet av våndinvasjon året før (trolig 1992). Strandbalderbrå dominerer i store deler av den 

eroderte marka. Bildet er utlånt av Torbjørn Johansen. 

Flere forsøk har blitt gjort på å sette i gang restaurering og skjøtsel av vegetasjonen på Lånan for å 

stoppe gjengroingsprosessen og få tilbake vegetasjonen en tidligere hadde i øyværet.  I 1992 og 

1993 ble det gjennomført et prosjekt med mål om å studere degraderingsprosessen, finne 

skjøtselstiltak som passet, undersøke vann- og sumpvegetasjonen og se hvordan kvitkinngåsa brukte 

de ulike habitatene på Lånan (Hatten og Sickel 1993a, Hatten og Sickel 1993b). Det ble for eksempel 

gjort forsøk på ulike former for slått for å begrense utbredelsen av mjødurt. Dessverre ble ikke disse 

forsøkene fulgt opp, og gjengroingen har derfor fått fortsette.  

Det har også blitt gjort forsøk på å sette i gang beiting på Lånan. På Heimlandet gikk det 11 sau på 

beite i perioden 1983-1987 (Sickel 1997). Det ble brent noen arealer på Heimlandet i 1986 for å 

prøve å åpne opp gjengrodde arealer.  I perioden 1990-1992 ble det gjort forsøk med beiting av sau 

på Storgrasøya for å bedre beiteforholdene for kvitkinngås under vårtrekket. Forsøket ble avbrutt 

våren 1992 etter overbeiting og svært negative konsekvenser for vegetasjon på øya (Hatten og 

Sickel 1993a, Hatten og Sickel 1993b).  Dette står som et eksempel på hvor sårbart øyværet er, og 

understreker hvor viktig det er å ta hensyn til tidligere arealbruk, erosjonsfare, planteliv og fugleliv 

ved igangsettelse av nye tiltak. I 2009 ble beitinga på Lånan gjenopptatt, og fem pelssau gikk på 

beite på Heimlandet.  I tillegg har noe areal på Heimlandet, spesielt rundt husene, blitt slått for å 

prøve å redusere forekomsten av mjødurt. 
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3.3 Spesielle naturverdier  

3.3.1 Fugleliv 
Lånan er både en del av et større naturreservat som strekker seg fra Lånan sørover til Skjærvær, 

samt at øyene Lånan (Norddreggen, Heimlandet, Hundskjæret og Vesterøya), Flovær og Skjærvær 

er vernet som fuglefredningsområde (DN 2010). Lånan er et svært viktig hekke-, myte-, raste- og 

overvintringsområde for ulike fuglearter, spesielt ender, gjess, måker og vadere. Den viktigste 

karakterarten for øyværet er utvilsomt ærfuglen (figur 8). Ærfugltradisjonen holdes fremdeles i 

hevd på Lånan, slik den har blitt gjort i mange hundre år. Som overvintringsområde er området 

viktig spesielt for ærfugl, men også for andre dykkender og skarv. Om sommeren finnes det 

betydelige konsentrasjoner av mytende ender og gjess, først og fremst ærfugl og grågås, men også 

andre dykkender.  I Lånan-området er det flere hekkelokaliteter for sildemåke. Sildemåke ser ut til 

å ha en svært positiv utvikling etter at den har vært så godt som fraværende i området, og regionen 

for øvrig, i flere tiår. Dette området har fortsatt en rimelig stor hekkebestand av ærfugl, både av 

fugl som hekker inne i tradisjonelle steinhus og e-baner og fugl som hekker fritt rundt om i været.  

 

Figur 8: Lånanværet er et særdeles viktig fugleområde, spesielt for sjø- og våtmarksfugler. Ærfugl (t.v.) er 

grunnlaget for at det fremdeles er bosetning og stor aktivitet i Lånan i sommerhalvåret. Rødstilk (dialekt: 

skvættjeld) og steinskvett (t.h.) er andre karakterarter for øyværet. 

Lånan og andre øyvær i Vegaskjærgården er tradisjonelt de viktigste rasteområdene for 

hvitkinngåsa når den er på vårtrekk fra Skottland til Svalbard. I Lånan ble det tidligere registrert 

over 1500 individer rastende samtidig. I dag er store deler av Lånan uegnet som gåsebeite som følge 

av gjengroing og erosjon; fra grasrike slåtte- og beiteland til gjengrodde høgstaudeenger. 

Hovedtyngden av vårrastende hvitkinngås i Vega oppholder seg i Hysvær, sør for Lånan. For mer 

utfyllende informasjon om fuglelivet på Lånan henvises det til den ornitologiske undersøkelsen som 

ble gjort i 2009, se Carlsen (2009). 
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3.3.2 Vegetasjon 
På flere av de største øyene i været finnes søkk som har sumpvegetasjon, pøler og dammer som er 

sterkt fuglegjødslet. Lånan vurderes som et meget verdifullt område i nasjonal sammenheng pga. et 

utvalg nasjonalt og regionalt sjeldne sump- og vannplanter (Elven m. fl. 1988) som finnes spredt på 

store deler av øygruppa (Hatten 1997). Dette er arter som islandskarse (Rorippa islandica), 

tiggersoleie (Ranunculus sceleratus), akstusenblad (Myriophyllum spicatum), broddtjønnaks 

(Potamogeton friesii) og flere vasshår-arter (Callitriche spp.). På den norske rødlista står 

islandskarse oppført som sterkt truet og broddtjønnaks som nær truet (Artsdatabanken 2010). 

Rødlistekategorien “sterkt truet” (EN) omfatter arter oppfyller ett av de følgende kriteriene; 

begrenset populasjonsreduksjon, begrenset utbredelsesområde eller forekomstareal kombinert med 

fragmentering, begrenset populasjon med populasjonsnedgang og/eller ugunstig 

populasjonsstruktur, eller svært liten populasjon, svært lite utbredelsesområde og/eller 

forekomstareal. Arter som er sterkt truet har svært høy risiko for utdøing (20 % sannsynlighet for 

utdøing innen 5 generasjoner). Kategorien “nær truet” (NT) inkluderer arter som ikke tilfredsstiller 

noen av kriteriene nevnt over, men som er nær ved å tilfredsstille ett eller flere av kriteriene nå 

eller i nær framtid (Kålås m. fl. 2006). Flere av sump- og vannartene på øygruppa er systematisk 

dårlig avklart, for eksempel grøftesoleie (Ranunculus flammula ssp. scoticus), tundrasoleie 

(Ranunculus hyperboreus ssp. arnellii), småvassoleie (Ranunculus aquatilis) og midtnorsk sivaks 

(Eleocharis mamillata ssp. austriaca). Det er viktig å bevare bestandene av disse artene på Lånan 

som referanse for forskning. Sump- og vannplantene har de største forekomstene på de sterkt 

fuglepåvirkete øyene i nord og vest (Hatten 1997, Sickel 1997). 

I Direktoratet for Naturforvaltning (DN) sin naturbase (DN 2010) er hele ni områder/øyer i Lånan 

definert som regionalt/nasjonalt viktige naturtyper (figur 9). Fem av disse registreringene, 

Storgrasøya, Nordteinen, Grassendingan, Emårsøya og Feseingsskjæret, er knyttet til den rike vann- 

og sumpvegetasjonen, mens de resterende, Bøksla, Buøya, Heimlandet/Nordteinen, og Indre 

(Austre) Brislingen er knyttet til kalkengvegetasjon med blant annet forekomst av ormetunge. I 

tillegg har hele øyværet status i Naturbasen som spesielt verneverdig kulturlandskap. Dette er 

basert på den historiske bruken, som har skapt et landskap påvirket av slått, beite og fuglegjødsling 

og gitt øyene et ”lysåpent og næringsrikt miljø med en viss forstyrrelse; meget høyt artsmangfold til 

ytterkystøyer å være” (DN 2010). Den sjeldne sump- og vannplantevegetasjonen trekkes frem også 

her.  



 

Carlsen T. H., Aune S., Bär A. & Hatten L. Bioforsk Rapport vol. 5 nr. 4 2010 

15 

 

 

Figur 9: Øyer i utværet Lånan som har registrert viktige eller svært viktige naturtyper i Naturbasen (Kilde: DN 

2010) 
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4. Metode 

Grunnlaget for skjøtselsplanen er vegetasjonskartleggingene som ble gjort på 1990-tallet i 

forbindelse med et hovedfagsarbeid (Sickel 1997). Dette arbeidet gir blant annet god oversikt over 

tidligere arealbruk i øyværet, i tillegg til artsliste for femten øyer og vegetasjonstypekart for åtte 

av de femten øyene. Vegetasjonstypekartene i Sickel (1997) er basert på tolkning av flybilder fra 

1978, samt vegetasjonskartlegging i 1991 og 1992. I tillegg til Sickels hovedfag er også deler av 

Hattens hovedfag (1997) og havstrandsrapporten til Elven m.fl. (1988) benyttet i forbindelse med 

beskrivelse av vannplantesamfunn i Lånan. Hatten og Sickel arbeidet med kartlegginger og 

restaurering- og skjøtselstiltak i Lånan i perioden 1993 til 1996. Dette arbeidet er beskrevet i to 

rapporter til Verdens Naturfond (WWF) (Hatten & Sickel 1993a, 1993b) og i et utkast til 

forvaltningsplan for Lånan (Hatten og Sickel 2002, upubl.). Mye av Hattens og Sickels arbeid er også 

hentet ut fra DNs naturbase (DN 2010). 

To supplerende kartlegginger har blitt foretatt av Thomas H. Carlsen den 17. juni 2009 (Heimlandet, 

Norddræggen, Storgrasøya, Nordteinen og Feseingsskjæret) og av Thomas H. Carlsen og Sigrun Aune 

den 22. og 23. juni 2010 (Heimlandet/Nordøya, Norddræggen, Burøya, Indre Brislingen, Buøya, 

Storfinnlandet og Bøksla). 

Ved hjelp av artslistene fra Sickels (1997) feltarbeid, supplert med kartlegginga fra 2009 og 2010 er 

vegetasjonstypene konvertert til vegetasjonstyper etter Fremstads ”Vegetasjonstyper i Norge” 

(1997). I enkelte tilfeller har det vært vanskelig å kategorisere vegetasjonstypene etter Fremstad. 

For å tilpasse vegetasjonstypene på Lånan (og for øvrig andre øyvær i Vega) etter Fremstad har det 

vært nødvendig å benytte kombinasjoner av vegetasjonstyper. Dette kan enten bety at arealet er 

en mosaikk av to (eller flere) vegetasjonstyper eller at vegetasjonstypen er en blanding av to eller 

flere vegetasjonstyper. Dominerende vegetasjonstyper er alltid angitt først i en samlebetegnelse. 

Eksempelvis G11/H2b, som henspeiler på at øya/delen av øya består av en mosaikk eller blanding av 

eng- og lyngareal. Det er alltid slik at den dominerende typen står først. For å fange opp 

vegetasjonstyper som ikke er dominerende har vi valgt å beregne arealet av samletyper på følgende 

måte (i prosent): 

1. Kun en vegetasjonstyper pr areal/polygon: 100 

2. To vegetasjonstyper pr areal/polygon: 60/40 

3. Tre vegetasjonstyper pr areal/polygon: 60/30/10 

For å ta et eksempel vil en øy på 100 dekar (daa) registrert med en mosaikkutforming av G11/H2b gi 

et areal pr vegetasjonstype: G11 = 60 daa og H2b = 40 daa. 

Grensene på vegetasjonskartet er redigert ved hjelp av ortofoto og informasjon om dagens situasjon 

på Lånan. På grunnlag av dette er det utarbeidet manuskart som er digitalisert ved hjelp av GIS-

programmet Arc View 9.2 og med bakgrunnskart fra Geovekst sin kartdatabase i målestokk 1:50 000. 

Intervjuer med grunneierne på Lånan har vært til god hjelp for å få klarhet i tidligere arealbruk og 

andre historiske aspekt ved livet på Lånan. Grunneierne har også gitt viktige bidrag med tanke på 

anbefalinger av restaurerings- og skjøtselstiltak i denne planen.  
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5. Resultat 

5.1 Vegetasjonskartlegging 
Vegetasjonskartlegginga av Lånan er basert på et utvalg av 15 øyer (figur 10) som har hatt en 

betydning for fiskarbondens mangesysleri, først og fremst i form av fôrproduksjon til slått og beite. 

Vegetasjonen på Lånan kan i dag karakteriseres som brakklagt slåtte- og beitemark i ulike 

degradasjonsstadier. Det finnes fortsatt spor etter den artsrike engvegetasjonen en tidligere hadde, 

men økende innslag av gjengroingsarter som mjødurt, enghumleblom og einer har endret den 

kulturbetingede vegetasjonen som fantes i øyværet. Mjødurt dominerer særlig på flekker med 

næringsrik jord, mens ett- og toårige urter dominerer på erosjonsflater. 

 
Figur 10: Ortofoto over øyværet Lånan med tallreferanse (1-15) for omtalte øyer i vegetasjonskartlegginga. 
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5.1.1 Heimlandet og Vesterøya (nr. 8 og 9, figur 10) 
Fra tidligere av var Heimlandet det viktigste slåttelandet i Lånan. Heimlandet ble gjødslet med 

både husdyrgjødsel, kunstgjødsel og tang og gav betydelig mer fôravkastning i forhold til andre 

slåtteøyer. Fra å bestå av friske engarealer med tett gras- og urterik vegetasjon fram til slutten av 

70-tallet har en gradvis gjengroingsprosess med mjødurt ført til dramatiske endringer i 

vegetasjonsammensetning fram til i dag. Store deler av Heimlandet er i dag sterkt gjengrodd med 

mjødurt, spesielt i friske og fuktige partier (figur 11) markert som G12c (våt/fuktig, middels 

næringsrik eng, mjødurtutforming) i vedlegg 1.  

 

Figur 11: Store deler av Heimlandet er preget av sterk gjengroing med mjødurt. I fuktige parti trives også 

bekkeblom. Bildet er ikke representativt for gjengroingsstatus, da bildet er tatt i starten av juni. Mjødurt har 

nettopp begynt å gro og er ikke mer en 10-15 cm høy. 

På enkelte gamle åkerflekker i det området som er benevnt med G12c dominerer hestehavre (figur 

12). Hestehavre inngår i vegetasjonstypen G12c, men kunne i dette tilfellet også ha blitt nevnt som 

G10, hestehavreeng i mosaikk med G12c. I mindre fuktige partier er enghumleblom, rødsvingel og 

einer vanlige arter.  
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Figur 12: Parti med hestehavre på gamle åkerarealer på Heimlandet. 

Eroderte områder (Ix og symbolet €) preges av ett-og toårige urter som strandbalderbrå, 

åkerforglemegei, nattogdag, lintorskemunn, myrmjølke og pengeurt. Stadig mer nakent berg 

eksponeres, da erosjonsflatene gradvis eroderes bort av våndaktivitet, vær og vind.  

Områdene i tilknytning til husene, som i Sickel (1997) i stor grad er definert som tun, er her definert 

som G4a (frisk fattigeng, vanlig utforming) i kombinasjon med Ix (kulturmarksvegetasjon, 

vegetasjon på forstyrret mark) og G12c (våt/fuktig, middels næringsrik eng, mjødurtutforming). Her 

finnes en mosaikk av flere andre elementer som hager, bærbusker, skrotehauger etc. Grasdekket 

her er stort sett tett og kortvokst og blir fremdeles beitet på av kvitkinngås under vårtrekket. 

Vegetasjonstypen G8 (frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå) finner man i 

de tørrere og skrinne partiene på Heimlandet og på Vesterøya. Disse partiene er mye mer artsrike 

enn de fuktige, mjødurtdominerte partiene av Heimlandet og innehar flere sårbare og kalkkrevende 

arter som marinøkkel, ormetunge, bakkesøte, bittersøte, stortveblad m.m. I disse områdene finnes 

mjødurt kun sporadisk. Einer er derimot et gjengroingsproblem her og brer seg ut i landskapet. 

Områder der einer representerer en gjengroingstrussel er markert med symbolet §. Engvegetasjonen 

på Vesterøya er i god stand, med unntak av enkelte partier som er gjengrodd med einer, samt noen 

få erosjonsfelt. På sør- og vestsida av øya er det tørrbakkeeng, mot toppen og på nord- og østsida 

finnes frisk til fuktig engvegetasjon. 

Hestehavre (G10, hestehavreeng) opptrer både som tette, dominerende bestander på gamle 

fulldyrka åkerarealer og mer spredt i mosaikk med G8 og G4a. På den nordlige delen av Heimlandet 

(Nordøya) er hestehavre dominerende art sammen med mjødurt. Det finnes fremdeles fragment av 

gras/urterik slåttemark på Nordøya som kan være utgangspunkt for framtidig restaureringsarbeid 

for å bevare kulturlandskapsverdiene som Lånan representerer.  
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5.1.2 Norddræggen (nr. 5, figur 10) 
I forlengelsen av Nordøya, nord på Heimlandet, ligger Norddræggen. Norddræggen har 

broforbindelse med Heimlandet og er Lånans knutepunkt med tanke på turisme og besøkende, da 

gjestebrygga og kaianlegget ligger nordøst på Norddræggen.  

Norddræggen ble tradisjonelt sett benyttet som slåtteland og kubeite (figur 4). De grasrike engene 

ble tidligere gjødslet både med husdyrgjødsel og noe kunstgjødsel. Øya består nå av en mosaikk av 

til dels godt bevarte engfragmenter, sumper, arealer gjengrodd med mjødurt, enghumleblom eller 

einer, samt eroderte områder. Norddræggen er sammen med Heimlandet de mest artsrike øyene i 

Lånan, men mangfoldet trues av gjengroing og dominans av enkelte konkurransesterke arter som 

mjødurt, enghumleblom og einer. Vi har definert vegetasjonsstrukturen som en mosaikk av 

Vegetasjonstypen G8 (Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå), som finnes 

på de tørre og skrinne områdene og G12c (våt/fuktig, middels næringsrik eng, mjødurtutforming), 

vedlegg 1. I tillegg benyttes symbolet for gjengroing med einer (§) for å vise at einer er en trussel 

med dens krypende og kvelende utbredelse. 

 

Figur 13: Ormetunge er vanlig i de lite gjengrodde partiene ved stien på Norddræggen. 

5.1.3 Sauøyene (nr. 10, figur 10) 
Sauøyene er to øyer som ligger like sørvest for Heimlandet. Som navnet hentyder ble disse øyene 

benyttet som sauebeite. Begge øyene er i dag sterkt gjengrodd med einer, samt enkelte partier 

gjengrodd med mjødurt. Det finnes fragment av engvegetasjon med rødsvingel som dominerende 

grassort, men disse er av liten botanisk interesse i dag. Et visst innslag av lyng, hovedsakelig 

krekling, forekommer på øyene, noe som framkommer på vegetasjonskartet (vedlegg 1) som H2b. Se 

Sickel (1997) for mer detaljer om vegetasjon og utvikling på Sauøyene. 
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5.1.4 Emårsøya (nr. 4, figur 10) 
Emårsøya ligger vest for Norddræggen og Nordøya (Heimlandet). Emårsøya ble tidligere benyttet 

både som slåtteland og til ku- og saubeite fram til på slutten av 70-tallet. I dag er øya svært 

variabel når det gjelder gjengroingsgrad. Den sørlige delen er lite gjengrodd, mens den midtre og 

nordlig delen er flekkvis helt gjengrodd. Enghumleblom, mjødurt og einer er alle gjengroingsarter 

på Emårsøya. Innimellom finnes det engvegetasjon som fremdeles har en del gras og urter. 

Emårsøya har også en tydelig fuglegjødslet vegetasjon, spesielt i kantsonene ned mot sjøen. Øya er 

et av de viktigste habitatene for hekkende sildemåke i Lånan, noe navnet på øya indikerer (Emår = 

sildemåke) (se Carlsen 2009). Emårsøya er i utkast til forvaltningsplan for Lånan (Hatten og Sickel 

upubl.) nevnt som et av fire tiltaksområder i øyværet (Nordteinen, Storgrasøya og Feseingsskjæret) 

for bevaring av sump- og vannvegetasjon. Eksempler på regionalt og nasjonalt sjeldne sump-

/vannplanter er islandskarse, akstusenblad, broddtjønnaks, grøftesoleie, tiggersoleie, tundrasoleie, 

småvassoleie og midtnorsk sivaks.  

Vegetasjonstypen på Emårsøya er definert som en mosaikk av G12c (våt/fuktig, middels næringsrik 

eng, mjødurtutforming) representert med mjødurt og enghumleblom, G4a (frisk fattigeng, vanlig 

utforming) med bl.a. rødsvingel og gulaks, og G8 (frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende 

strøk og nordpå), som finnes på de tørre og skrinne områdene (vedlegg 1). I tillegg finnes flere 

interessant sump- og vannvegetasjonslokaliteter (ikke beskrevet nærmere i denne skjøtselsplanen). 

Se Elven m.fl. (1988) og Hatten (1997) for beskrivelse av vann- og sumpvegetasjon for øyværet. 

5.1.5 Værøylådan og Værøya (nr. 11, figur 10) 
Rett vest for Heimlandet ligger Værøylådan og Værøya. Som de øvrige øyene vest og nordvest i 

Lånan ble disse øyene benyttet til kubeite. Fra å være rike gras- og urtedominerte øyer, er 

Værøylådan og Værøya i dag gjengrodd med mjødurt og noe enghumleblom (G12c). Einer har også 

bredt seg utover i de tørre og skrinne områdene (§) (vedlegg 1). Disse to øyene har klare 

likhetstrekk med Emårsøya, men har ikke like omfattende vann- og sumpvegetasjon. Værøylådan og 

Værøya er, som Emårsøya, viktige hekkelokaliteter for ulike måkearter som sildemåke, gråmåke, 

svartbak og fiskemåke (figur 14). Dette gir øyene, spesielt Værøylådan, et fuglegjødslet preg i 

tilknytning til de tette måkekoloniene.  

 

Figur 14: Måkekoloni (hovedsakelig gråmåke) på den nordlige delen av Værøylådan. Vegetasjonen domineres 

av strandbergarter som rosenrot, bitterbergknapp, krushøymole, rødsvingel og strandbalderbrå i mosaikk med 

mjødurt og einer. 
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5.1.6 Storgrasøya (nr. 2, figur 10) 
I den nordvestlige delen av øyværet ligger Storgrasøya. Tidligere ble øya benyttet som kubeite og 

var også en viktig øy for eggsanking. I dag er Storgrasøya sammen med deler av Heimlandet de to 

områdene som er sterkest gjengrodd med mjødurt (G12c, vedlegg 2). Store areal er fullstendig 

dekket av stor- og tettvokst mjødurt (figur 15). Bunnsjikt mangler. Einer er ikke så fremtredende 

her, noe som har sin bakgrunn i et feilslått beiteforsøk med sau i 1990 til 1992 (jfr. evaluering i 

Hatten & Sickel 1993a). På vinteren var einer eneste egnede matkilde på øya og ble gnagd ned i 

løpet av forsøket. Dette førte til en betydelig erosjon av jordsmonnet på vinterhalvåret, da de døde 

einerestene ikke hadde evne til å binde jorda lengre. Videre førte dette til avrenning av mold ut på 

strendene og ned i de særdeles verdifulle sump- og vannhullene på øya (jfr. Elven m.fl 1988). Det 

gjenstår å undersøke om denne hendelsen har gitt varige mén for vannvegetasjonen.   

 

Figur 15: Et utvalg bilder fra Storgrasøya. Vaid mellom mjødurt (øverst t.v.), Tjønn med blomstrende 

småvassoleie (øverst t.h.), Mathias speider ut mot den vestlige og fuglegjødslede delen av Storgrasøya 

(nederst t.v.), parti som er fullstendig gjengrodd med mjødurt (nederst t.h.). 

5.1.7 Feseingsskjæret (nr. 3, figur 10) 
Feseingsskjæret har store likhetstrekk med naboøya Storgrasøya, dog noe mer grasdominert. Øya er 

flat og knudrete med et vann som ligger midt på øya. Mjødurt dominerer i de friske, middelsfuktige 

partiene (G12c), mens bekkeblom er vanlig i de fuktigste engarealene (G12a). Strandberg, rik 

utforming (X1b) dekker et relativt stort areal på øya, på de skrinneste partiene mot havet (vedlegg 

2). Andre vanlige arter på Feseingsskjæret er enghumleblom, vrangdå og strandbalderbrå. Øya har 

også en stor forekomst av islandskarse, sumpkarse og klovasshår. 
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5.1.8 Nordteinen (nr.1, figur 10) 
Nordteinen ligger svært eksponert i den nordvestlige delen av øyværet. Tradisjonelt sett har 

Nordteinen vært brukt til kubeite (figur 4) og var dessuten den viktigste øya for eggsanking fra 

hekkende måkearter. Vegetasjonen bærer tydelig preg av fuglegjødsling og saltpåvirkning. 

Lyngartene er så godt som fraværende og mjødurt, som er så dominerende på andre, mer 

skjermede øyer, sliter med å etablere seg her. Vanlige arter på Nordteinen er strandbalderbrå, 

åkerforglemegei, natt og dag, strandkvann, gåsemure, rødsvingel, bitterbergknapp, vrangdå, 

lodnerublom, lintorskemunn, einer og ulike mosearter knyttet til fuglegjødslet eng (figur 16). 

Vegetasjonstypen er en blanding av fuglegjødslet kystvegetasjon, gras/urt-utforming (X2b) og 

strandberg, rik utforming (X1b) delvis gjengrodd med einer (§) (vedlegg 2). 

 

 

Figur 16: Et gråmåkereir mellom bekkeblomplanter på Nordteinen. Øya er svært preget som sjøfuglhabitat, 

først og fremst av hekkende måkearter og av beitende gås (hvitkinngås og grågås). Øya er dessuten svært 

salteksponert som følge av beliggenheten.  
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5.1.9 Buøya (nr. 6, figur 10) 
Buøya ble tidligere hovedsakelig slått, men også benyttet som kalvebeite. I dag er den søndre delen 

gjengrodd med mjødurt, men rik engvegetasjon finnes (G12c/G8) (vedlegg 1). På den nordlige delen 

er det store sammenhengende arealer med frisk og fuktig engvegetasjon som flekkvis er erodert (€) 

(figur 17). Langs toppen av øya er engvegetasjonen delvis gjengrodd med mjødurt. Andre 

dominerende arter på Buøya er slåttestarr, rødsvingel, ormetunge og enghumleblom. 

 

Figur 17: Buøya representerer et relativt slett og lite erodert og forstyrret landskap. Bunnsjiktet er tett og 

velutviklet mens feltsjiktet er noen mer glissent. 

5.1.10 Bøksla (nr. 7, figur 10) 
Bøksla er den øya som ligger lengst øst av øyene behandlet i denne skjøtselsplanen. Tidligere 

arealbruk har vært slått og saubeite. Øya har vært gjødslet med kunstgjødsel tidligere, men 

sannsynligvis i liten grad. Bøksla har generelt mer fuktighetskrevende vegetasjon enn de andre 

øyene i Lånan. I de fuktigste områdene dominerer arter som slåttestarr og fjelltistel, mens i de 

mindre fuktige, men friske områdene dominerer mjødurt. Det finnes skrinnere og tørrere vegetasjon 

med sterkt innslag av einer i sør (G11/H2b §). Tørrbakken i den sørvestlige delen av øya var svært 

artsrik og innehar store konsentrasjoner av kravstore arter som kattefot og ormetunge (figur 18). 

Det finnes spor etter åkre i form av flekker gjengrodd med strandrør (figur 19) (vedlegg 3).  



 

Carlsen T. H., Aune S., Bär A. & Hatten L. Bioforsk Rapport vol. 5 nr. 4 2010 

25 

 

 

Figur 18: Enorme mengder med kattefot på Bøksla. 

 

Figur 19: Som ellers i utværet er de gamle slåtte- og beitemarkene sterkt gjengrodd med mjødurt og andre 

kraftige, nitrofile urter. I bakgrunnen vises et felt dominert av strandrør, som indikerer beliggenhet til en 

gammel åkerlapp på Bøksla. 
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5.1.11 Indre og Ytre Brislingen (nr. 12 og 13, figur 10) 
Indre Brislingen har fremdeles godt bevart tørrbakkeeng på sør- og vestsida (G8). Kattefot, blåkoll, 

ormetunge, småengkall, fjellbakkestjerne, marinøkkel og hårstarr er noen av artene man finner i 

disse områdene (figur 20). Tørrbakkeenga er imidlertid noe gjengrodd med einer. På nordsiden og 

på toppen av øya blir jordsmonnet djupere og friskere med mjødurt, enghumleblom og kranskonvall 

som gjengroingsarter (G12c), sammen med einer (§) (vedlegg 4). Indre brislingen ble tidligere 

benyttet til slått og sauebeite og har i liten grad vært gjødslet (se tabell 1). 

 

Figur 20: Ormetunge (t.v.) og kattefot (t.h.) er kravstore arter som man finner i intakte, tørrbakkeenger i 

Lånan. Indre Brislingen er muligens den øya som har de mest intakte tørrbakkeengene i Lånanværet. 

Ytre (vestre) Brislingen ble også benyttet til slått og saubeite, som de fleste kolleformede øyene i 

den østlige delen av Lånan. Vegetasjonstypen er i stor grad lik den vi finner på Indre Brislingen, en 

mosaikk av rike, tørrbakkeenger gjengrodd med einer, og friskere årer og parti dominert med 

mjødurt (G12c/G8 §) (vedlegg 4). 
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5.1.12 Burøya (nr. 14, figur 10) 
Burøya har, som sine naboøyer Indre og Ytre Brislingen, fremdeles fragmenter av rike 

tørrbakkeenger, men også her utgjør den ”krypende” eineren en trussel (figur 21). I de friskere 

partiene dominerer mjødurt. Rødsvingel er også en vanlig art på Burøya. Det som skiller Burøya fra 

Indre og Ytre Brislingen er et markant innslag av lyngarter som krekling og blokkebær. Dette gir øya 

en mosaikkform av tørre og friskere engtyper sammen med kalklynghei (G12c/H2b/G8 §) (vedlegg 4) 

 

Figur 21: Einer dominerer i de tørre lyngheiskråningene på Burøya. I bakgrunnen vises et lite felt med 

strandrør – et gammelt kulturminne i form av et brakklagt åkerareal.  

5.1.13 Storfinnlandet (nr. 15, figur 3) 
Som nevnt i kapittel 3.1 så består Storfinnlandet, samt deler av Bøksla av glimmergneiser. Dette er i 

kontrast til kalkspatmarmoren, som resten av Lånanværet i all hovedsak består av. Glimmergneis 

indikerer at artssammensetninga på Storfinnlandet er en annen enn det vi finner i de kalkrike 

områdene. Dette ble også bekreftet i felt, selv om flere kalkindikerende arter som marinøkkel, 

ormetunge, fjellfrøstjerne og stortveblad ble funnet.  
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Figur 22: Storfinnlandets sørvestlige del har en sterkt fuglegjødslet vegetasjon med arter som kvann, 

bitterbergknapp, nattogdag, stakekarse, vaid, strandbalderbrå og lintorskemunn. 

Vegetasjonen på den sørlige og vestlige delen av øya har et klart fuglegjødslet preg grunnet en stor 

koloni av måker, hovedsakelig gråmåke. Arter som kvann, bitterbergknapp, strandbalderbrå, 

vendelrot, stakekarse, nattogdag, rosenrot, lintorskemunn og vaid utgjør denne fuglegjødslete 

kystvegetasjonen, gras- og urteutforming (X2b) (figur 22). I fuktigere søkk, lengre inn på den delen 

samt for den nordlige delen av øya dominerer mjødurt sammen med enghumleblom (G12c) (vedlegg 

3). Den nordlige delen preges av erosjon som følge av stor våndaktivitet (figur 23). 

 

 
 
Figur 23: Den nordlige delen av Storfinnlandet er preget av erosjon som følge av stor våndaktivitet. 
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5.2 Vegetasjonstyper og areal 
Av tabell 2 ser en at mjødurtutformingen av våt/fuktig middels næringsrik eng (G12c) er den 

desidert vanligste vegetasjonstypen man finner i Lånan i dag (ca. 225 daa). Mjødurt har fått fotfeste 

ikke bare i de fuktige partier men vokser også i tørrere og skrinne områder. Fragment av artsrike, 

intakte engareal som var typiske for Lånan da kulturlandskapet ble skjøttet utgjør i dag drøye 100 

dekar (G8, G11 og G4a). Trusselen her er først og fremst gjengroing med einer, samt erosjon 

(henholdsvis § og € på vegetasjonskartene). Den øvrige registrerte arealet i Lånan består av 

strandberg og fuglegjødslet kystvegetasjon (ca. 140 daa), hestehavre eng i tidligere åkerflekker på 

Heimlandet (10 dekar) og noen flekker med rik kalkhei, H2b (ca. 20 daa).  

 

Tabell 2. Registrerte vegetasjonstyper (etter Fremstad 1997) og arealstørrelse på Lånan. Se metodekapittelet 

for beskrivelse av arealberegning pr vegetasjonstype i mosaikkutforminger med to eller tre vegetasjonstyper. 

Se også vegetasjonstypekart, vedlegg 1-4. 

 

Type Beskrivelse  Areal [daa] 

G4a  Frisk fattigeng. Engkvein-rødsvingel-gulakseng. Vanlig utforming 33,0 

G8 Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå. 

Flekkmure-sauesvingeleng 

76,8 

G10 Hestehavreeng 22,8 

G11 Vekselfuktig, baserik eng. Blåstarr-engstarrutforming 10,3 

G12a Våt/fuktig middels næringsrik eng. Bekkeblomutforming 2,5 

G12c Våt/fuktig middels næringsrik eng. Mjødurtutforming 225,4 

H2b Tørr gras-urterik hei, rikere utforming 18,1 

Ix Kulturmarksvegetasjon. Vegetasjon på forstyrret mark (erosjon) 8,7 

X1b Strandberg. Rik utforming 75,1 

X2b Fuglegjødslet kystvegetasjon. Gras/urtutforming 65,4 

Sum areal  538,1 
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6. Restaurering og skjøtsel 

6.1 Restaurering og skjøtsel  
Områder som er gjengrodd må restaureres før de kan skjøttes på ordinært vis. Hensikten med 

restaureringstiltak er å tilbakeføre den degenererte kulturmarka til den tilstanden som 

karakteriserte denne typen da den var i tradisjonell drift (Norderhaug m.fl. 1999). Med skjøtsel 

menes den årlige, gjentakende driften i et område for å opprettholde kulturmarkstypen som skal tas 

vare på. 

6.2 Mål for restaurering og skjøtsel 
Lånan representerer et særdeles verdifullt og komplekst økosystem der faktorer som berggrunn, 

topografi, klimatisk påvirkning, landskapskultivering, fuglegjødsling m.m. har skapt et unikt 

landskap gjennom et stabilt, men skjørt samspill. Etter at kulturlandskapet ble lagt brakk på slutten 

av 1970-tallet skjedde et dramatisk forfall i form av store omveltninger i økosystemet. De artsrike, 

friske engarealene er i dag kraftig gjengrodd med mjødurt og andre trevlete, nitrofile urter. Dette 

har ført til at Lånan ikke lengre er et spesielt viktig rasteområde for vårtrekkende hvitkinngjess. 

Hvitkinngås kan være en viktig økologisk faktor for spredning av plantefrø (Hatten 1997). At Lånan 

ikke lengre er så attraktiv for vårrastende gjess utgjør en trussel for vannplantedynamikken i 

øyværet. Stor våndaktivitet og et mislykket skjøtselstiltak har ført til store ødeleggelser i form av 

erosjon (Storgrasøya, kap. 6.3.1). Store deler av den næringsrike molda som dekte øyene i været er 

nå vasket og blåst ut i sundene. Der det tidligere var slett, fint slåtte- og beiteland stikker nå berg 

og stein opp gjennom jordsmonnet og vanskeliggjør iverksettelse av jordforbedringstiltak og skjøtsel  

Å sette Lånanværet i stand igjen i en 1950-1960 utgave, med artsrike slåtte- og beitearealer vil 

kreve store ressurser i en årrekke både i form av økonomi og ikke minst arbeidskraft. Det lar seg 

rett og slett ikke gjøre, og det er nok verken hensiktsmessig eller ønskelig med tanke på hvor mye 

arbeid det vil medføre både i en restaureringsfase og i en skjøtselsfase.   

Denne skjøtselsplanen setter fokus på de områdene som fremdeles har intakte og betydelige 

fragment av artsrike enger, samt de områder som er viktige å skjøtte for et helthetlig 

landskapsbilde i forbindelse med bosetning og reiseliv. Vi har valgt å ikke foreslå restaurerings- og 

skjøtselstiltak for de mest gjengrodde øyer nordvest i Lånan, som Storgrasøya, Nordteinen, 

Feseingsskjæret, Værøylådan, Værøya og Emårsøya i denne planen. Øyene har viktige og unike 

biologiske verdier også som kulturlandskap, og flere av verdiene er trolig avhengig av skjøtsel for å 

bevares. Vi anser imidlertid kunnskapsnivået for lavt til å kunne foreslå restaurerings- og 

skjøtselstiltak på disse øyene. Vi foreslår derfor at det etableres et eget prosjekt der restaurering 

og skjøtsel testes i liten skala på disse øyene. 

Øyene i øst og i sør er generelt sett i mye bedre hevd enn øyene i nord. Med unntak av deler av 

Storfinnlandet, har man heller ikke potensielle konflikter med hekkende sjøfugl og vadere i øst og 

sør. Disse øyene er også mer robuste mot erosjon og avrenning og tåler derfor ulike typer 

restaurerings- og skjøtselstiltak. På disse øyene er det relativt greit å foreslå restaurering og 

skjøtsel som samtidig er i tråd med tidligere arealbruk. Heimlandet (inkl. Vesterøya og Nordøya) og 

Norddræggen er en større utfordring med tanke på å treffe med hensiktsmessige tiltak. Med unntak 

av Vesterøya, Haugøya (sørvest på Heimlandet) og deler av Norddræggen er engverdiene i 

kulturlandskapet i stor grad tapt. Restaurering og skjøtsel bør ha fokus på å gjenopprette et estetisk 

landskapsbilde med et lavt, grasdominert feltsjikt. 

Fra utkast til forvaltningsplan fra 2002 (Hatten og Sickel, upubl) er det trukket ut mål for 

restaurering og skjøtsel for Lånan relatert til kulturlandskapet. 
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6.2.1 Sikre det biologiske mangfoldet som er typisk for ikke eller lite 
gjødslet engvegetasjon. 
Tiltaksområde:  
Burøya, Indre Brislingen, Ytre Brislingen, Buøya, Vesterøya, sørvest på Heimlandet og Bøksla. 

Artsrik, lite eller ikke gjødslet engvegetasjon (slåtte- og beitemark) er blant de mest truete 

vegetasjonstypene i Norge i dag. En sterk nedgang i arealet av disse vegetasjonstypene på 1900-

tallet har også ført til at mange av artene som er knyttet til slik vegetasjon er i tilbakegang. På 

Lånan finnes fragmenter av ugjødslet engvegetasjon på de fleste øyene. På grunn av den ekstensive 

kulturpåvirkningen og den kalkrike berggrunnen er engene svært artsrike. 

De største og mest artsrike engfragmentene på Lånan i dag finnes på sørvestre del av Heimlandet, 

Vesterøya, Indre Brislingen, Buøya, Burøya og Bøksla. Dette er tidligere slåtteøyer, men som også 

har blitt brukt til beite for sau eller kalver. Fragmentene utgjøres i hovedsak av grunnlendte 

tørrbakkeenger. Alle gjenværende engfragmenter er noe preget av forfall. I tørrbakkeengene er 

gjengroing med einer hovedtrusselen mot artsmangfoldet. I de friskere fragmentene er erosjon og 

gjengroing med mjødurt og enghumleblom trusler mot artsmangfoldet. 

Dagens tilstand:  
Indre Brislingen har godt bevart tørrbakkeeng på sør- og vestsida. Tørrbakkeenga er imidlertid noe 

gjengrodd med einer. På nordsida og på toppen av øya blir jordsmonnet djupere og friskere, og i 

tillegg til einer kommer kranskonvall, mjødurt, enghumleblom og hestehavre inn som 

gjengroingsarter. Ytre Brislingen er nokså lik naboøya Indre Brislingen. Vegetasjonstypen er i stor 

grad lik, med en mosaikk av rike, tørrbakkeenger gjengrodd med einer, og friskere årer og parti 

dominert med mjødurt. Ytre Brislingen er ikke like verdifull med tanke på gjengroingsstatus og 

forekomst av kravstore engarter. 

På Vesterøya er engvegetasjonen i god stand, med unntak av enkelte partier som er gjengrodd med 

einer, samt noen få erosjonsfelt. På sør- og vestsida av øya er det tørrbakkeeng, mot toppen og på 

nord- og østsida finnes frisk til fuktig engvegetasjon. Sørvestre delen av Heimlandet består av to 

delarealer som er nokså forskjellige. Lengst i sør, øst for Vesterøya, er et småkupert område med 

sterkt gjengrodde partier med mjødurt og einer i mosaikk med godt bevarte engfragment. Området 

lengre nord, kalt Haugøya, er en kolle som består av ei einergjengrodd tørrbakkeeng og ei friskere 

mjødurteng. Dette området ble slått i årene 1993-96, noe som hadde tydelig positiv effekt på 

engvegetasjonen ved at forekomsten av mjødurt gikk tilbake (Hatten & Sickel upubl). 

Den søndre delen av Buøya er noe gjengrodd med mjødurt, men engvegetasjon finnes innimellom. 

På den nordre delen er det store sammenhengende areal med frisk og fuktig engvegetasjon. Langs 

toppen av øya er engvegetasjonen delvis gjengrodd med mjødurt. Buøya er mindre erodert i dag enn 

den var for noen år tilbake og landskapet er dessuten relativt slett.  

Bøksla er tidligere ansett til å være i relativt god stand. Dette er ikke inntrykket etter årets 

feltsesong. Bøksla skiller seg fra de andre øyene ved å ha forholdsvis store arealer med frisk til 

fuktig eng. Tidligere var disse områdene starrdominert, i dag er de gjengrodd med mjødurt, 

enghumleblom og fjelltistel (figur 24). Tørrbakken i sør og sørvest er noe gjengrodd med einer, men 

ellers fin og artsrik.  

Burøya er også tidligere ansett å være i relativt god stand. I dag ligger store deler av øya under et 

kvelende teppe av tett, krypende einer som utgjør en klar trussel mot artsmangfoldet. I de friske og 

fuktige partiene dominerer enghumleblom, mjødurt og til dels strandrør. Burøya har et større 

innslag av lyngarter enn de fleste andre øyer i Lånan.  
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Aktuelle tiltak: 

 Slått (ljåslått, ryddesag eller slåmaskin (to-hjuling) med kniver) 

 Beiting med sau (NB: kun sommerbeite! Sau vil ikke finne vinterfôr i Lånan på grunn av 

svært begrenset røsslyngtilgang) 

Slått for å sikre biologisk mangfold i godt bevart og lite gjødslet engvegetasjon anbefales å utføres 

på Indre Brislingen, Buøya, Vesterøya og sørvest på Heimlandet. Det er viktig at denne typen slått 

(sikring av mangfoldet) foregår seint i sesongen (juli-august) slik at engartene kan blomstre og frø 

seg før slått. Strøet må fjernes etter at det har tørket et par dager på bakken. Dette for å unngå et 

gjødslende strølag i bunn. 

  

Figur 24: Mjødurtdominert parti på Bøksla. 

6.2.2 Gjenskape det autentiske landskapsbildet i Lånan 
Tiltaksområde: 
Norddræggen og Heimlandet. Primært områder som er i tilknytning til stinettet, og områder rundt 

og mellom husene på Heimlandet.  

Dagens tilstand: 
Lånan er sammen med Skjærvær, Skogsholmen, Bremstein, Hysvær og Store Emårsøy definert som 

besøkspunkt i Vega verdensarvområde. I turistsesongen mellom mai og september anløpes Lånan 

ukentlig med båt. I dag fremstår deler av Lånan, for eksempel Heimlandet, som svært forfalt med 

tanke på vegetasjon. Det som en gang var feite, fine, grasrike slåttemarker er i dag erstattet med 

høyvokst mjødurt og erosjonsfelt. Det bør være et mål på sikt å presentere Lånan som et velpleid 

og velskjøttet kulturlandskap med grasdominerte enger i stedet for det forfallet Lånans 

kulturlandskap framstår som i dag. Dette gjelder spesielt området fra flytekaia på Norddræggen til 

området ved og mellom husene på Heimlandet. 
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Aktuelle tiltak 

 Slått (se beskrivelse i boks 1) 

 Beiting med sau (se beskrivelse i boks 1). Mulig konflikt med ærfugldrifta i form av 

forstyrrelser under hekketida (Hildegunn Nordum pers.medd.) 

6.2.3 Bekjempe og redusere utbredelse av mjødurt 
Tiltaksområde: 
I Lånan generelt, men viktigst på Heimlandet og Norddræggen. 

Dagens tilstand: 
Mjødurt dominerer stedvis på de fleste av øyene som er beskrevet i denne planen. Sammen med 

enghumleblom og enkelte hestehavrefelt representerer mjødurt en stor trussel for de få resterende 

grasrike engflekkene i friskere partier (einer utgjør trusselen i de tørre partiene).  

Aktuelle tiltak: 

 Slått (se beskrivelse i boks 1) 

 Beiting med sau (se beskrivelse i boks 1). Mulig konflikt med ærfugldrifta i form av 

forstyrrelser under hekketida (Hildegunn Nordum pers.medd.) 

Det anbefales sterkt å ikke slå større områder enn hva man klarer å følge opp ved gjentakende 

slått. På Heimlandet vil det være hensiktsmessig å starte med å slå mjødurtfeltene nærmest 

husene, der det allerede blir slått. Ved å gradvis utvide slåttearealene rundt husene vil man til slutt 

kunne etablere et sammenhengende slåtteareal i “sentrum” av Heimlandet.  

Med tanke på beiting med sau kan det være effektiv mjødurtbekjempelse å slippe ut sau tidlig i 

vekstsesongen (starten av juni), når mjødurten er ung og spiselig. Dette kan vurderes i kombinasjon 

med styrt beite i form av mobil inngjerding for å redusere en potensiell konflikt med ærfugldrifta og 

samtidig effektivisere nedbeitinga av mjødurt. Dette krever selvsagt tett oppfølging fra 

dyreeiere/dyrepassere. Se for øvrig boks 1 for mer informasjon. 
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Boks 1. Bekjempelse av mjødurt (fra Hatten og Sickel 2002, upubl.) 
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6.2.4 Bekjempe og redusere utbredelsen av einer 
Tiltaksområde:  
Alle H2b- og G8-områder, jfr. vegetasjonskartet. Førsteprioritet er Indre Brislingen, Ytre Brislingen, 

Sauøyene og Norddræggen. 

Dagens tilstand: 
Einer er dominerende gjengroingsart i de tørre engarealene, G8 og i de tørre, gras og urterike 

lyngheiene, H2b. Burøya og Sauøyene er sterkt gjengrodd med einer, mens Norddræggen, Indre og 

Ytre Brislingen og sørlige del av Bøksla er noe eller flekkvis gjengrodd med einer. I tillegg dominerer 

einer på flere av de nordvestlige øyene som Emårsøya, Værøya, Værøylådan og Nordteinen. 

Aktuelle tiltak: 

 “Frisering” av einer (se boks 2) 

I andre skjøtselsplaner for Vegaøyan verdensarv (se for eksempel Carlsen m.fl. 2007a og 2009) har vi 

anbefalt lyngsviing dels for å forbedre vinterbeite på røsslyng, men også for å bli kvitt einer på en 

effektiv måte. I Lånan fraråder vi å svi av einer. For det første finner vi lite lynghei i øyværet og for 

det andre fungerer einer som jordbinder i Lånan. Lånan ligger svært eksponert og er erosjonsutsatt. 

Mye av jorda som fantes på øyene tidligere er nå forsvunnet i sjøen og i de særdeles verdifulle 

dammene og sump/pølområdene i Lånan. Alle tiltak som øker sjansen for videre erosjon må unngås 

(se for øvrig boks 2). Et unntak der sviing kan forsøkes er Burøya. Vestdelen av denne øya er 

“teppelagt” av krypende einer. Dessuten ligger øya mer skjermet og består av en god del lynghei.  

 

Boks 2: Bekjempelse av einer (fra Hatten og Sickel 2002, upubl.) 
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6.2.5 Stabilisering av erosjonsfelt 
Tiltaksområde: 
Heimlandet, Buøya og den nordlige delen av Storfinnlandet. Heimlandet bør prioriteres først. 

Dagens tilstand: 
Våndaktivitet (til tider ekstrem) har ført til store erosjonsskader på flere øyer i Lånan. Verst er det 

på Heimlandet (og på Storgrasøya), der store mengder mold rett og slett er vasket ut i sundene og i 

dammer og sump/pølområder. Også Norddræggen, samtlige øyer i nordvest, Buøya, Sauøyene, 

Vesterøya og den nordlige delen av Storfinnlandet er preget av erosjon. Det som tidligere var slett 

slåtte- og beiteland er nå et småkupert og opprevet landskap der berg og stein har kommet opp i 

overflata. Vånden “pløyer” opp jorda i løpet av vekstsesongen og legger den åpen. Jorda blir 

deretter vasket eller blåst bort av vær og vind på vinterstid. De største erosjonsfeltene er markert 

med vegetasjonstypen Ix på vegetasjonskartet (vedlegg 1-4). Mindre erosjonsfelt som er mer spredt 

i eng- eller lyngtyper er markert med symbolet “€”. 

Aktuelle tiltak: 

 Jordforbedringstiltak 

 Utsåing av gressfrø (norskprodusert, vilt frømateriale) 

I tillegg til å forsøke med å så ut norskprodusert, vilt frømateriale av fortrinnsvis engkvein, 

markrapp, smårapp og rødsvingel (jfr. boks 3) bør det utføres jordforbedrende tiltak ved å bygge 

opp jordsmonnet der berget nå er synlig. Det som ofte ble gjort tidligere var å legge på tang i 

eroderte flater. På våren (medio april) gjøres alle e-banene på Heimlandet klare for en ny 

hekkesesong. Jorda og tangrestene som er blitt liggende igjen etter året før er perfekt til 

jordforbedringstiltak. Å så inn gressfrø i erosjonsfelt er det beste tiltaket for å binde jorda for å 

unngå ytterligere erodering. Det er svært viktig at disse feltene ikke blir gjødslet utover gjødslinga 

med tang. Den næringsrike jorda på Heimlandet er en av årsakene til mjødurtdominans. 

 

Boks 3: Stabilisering av erosjonsfelt (fra Hatten og Sickel 2002, upubl.) 

 
 



 

Carlsen T. H., Aune S., Bär A. & Hatten L. Bioforsk Rapport vol. 5 nr. 4 2010 

37 

 

6.3 Utfordringer og viktige faktorer for anbefalte tiltak 

6.3.1 Øybeiting 

Generelt sett er øybeiting veldig avhengig av værforholdene. Dette skyldes bl.a. mangel på skog og 

skrint jordsmonn som raskt fører til uttørking og svært variabel planteproduksjon, både utover 

beitesesongen og også fra år til år. Spesielt i tørre somre vil beiteverdien raskt bli redusert (Lind & 

Eilertsen 2004). Reduksjon av beitegrunnlaget utover sommeren faller dessuten sammen med et 

større fôrbehov når lammene blir større (Rekdal 2001). På øyene kan dette ikke kompenseres da det 

ikke finnes en høydegradient eller mosaikk av skog og eng som fører til forskjellige maksima i 

planteproduksjonen utover vekstsesongen. Derfor er det spesielt viktig ved øybeiting å ha tilsyn med 

dyrene med jevne mellomrom for å vurdere beitegrunnlaget og evt. flytte dyrene til 

avlastningsarealer når det er behov. Dyrene må også ha rikelig tilgang på vann i beitesesongen. På 

grunn av årlig og sesongmessig variasjon i beitegrunnlaget samt mange års brakklegging og dermed 

tap av beiteverdi er det vanskelig å komme med et absolutt tall på hvor mange sau som kan gå på 

beite på øyer i Lånan. 

Flere grunneiere på Lånan er skeptiske til å gjenoppta saubeiting, som opphørte på 1970-tallet. Et 

mislykket beiteforsøk med sau på Storgrasøya fra 1990 til 1992 førte til overbeiting, matmangel og 

stor dødelighet. Vegetasjonen ble svært skadet, spesielt som følge av at eineren, som utgjorde en 

stabiliserende faktor på denne øya, ble gnagd helt ned og døde. Dette medførte stor erosjon og 

jordutrenning både ned på strendene og i de botanisk verdifulle sump- og vannhullene. 

Heldigvis er det stort sett bare positiv erfaring med saubeite i den siste tida og sauen gjør utvilsomt 

et svært viktig arbeid, både restaurering og skjøtsel, på flere øyer i Vegaøyan verdensarv for å 

bekjempe problemarter og bevare biologisk mangfold og et velpleid landskaps bilde. Med tanke på 

utfordringer i Lånan er det flere alternativer som kan vurderes for å få bukt med gjengroinga og tap 

av biologisk mangfold i det viktige kulturlandskapet. 

 I en restaureringsfase kan antallet søyer være høyt i starten av sesongen slik at også de 

mest produktive områdene blir beitet på. Dette vil føre til at de grove gjengroingsartene 

ikke får overtaket. Antallet sau reduseres utover i sesongen. 

 Intensiv slått og fjerning av strø (høy) i flere omganger noen sesonger (restaurering). Dette 

vil gradvis tappe gjengroingsartene for næring og gi rom for andre, mer konkurransesvake 

arter av gress, starr og urter. Anbefales spesielt hvor mjødurt, enghumleblom og hestehavre 

dominerer.  

 Sambeiting av storfe og sau, samt styring av beitet ved oppsetting av gjerder 

(restaureringsfase). Sannsynligvis lite aktuelt med sambeite i Lånan. 

 Frisering og tynning av einer. Egnede områder som for eksempel Burøya kan vurderes å 

brenne for å få bukt med eineren. 

Etter at kulturlandskapet (slåtte- og beiteland) er restaurert anbefales det at den videre skjøtselen 

skjer i en kombinasjon av slått og sauebeite, justert ut fra ulike utfordringer på de ulike øyene.  

6.3.2 Brenning/lyngsviing 

Vi vet lite om hvor vanlig det var å brenne lyngheiene i Helgelandsøygarden. Det vi imidlertid vet er 

at det enkelte steder ble brent med jevne mellomrom for å bli kvitt den krypende eineren. Det er 

nylig (våren 2010) blitt etablert et prøvefelt for lyngsviing i Holandsosen naturreservat på Vega 

(figur 25). Resultatet av brenninga vil bli fulgt opp i årene som kommer. Uansett er det viktig å 

vurdere om eineren er en sentral stabiliserende faktor på den øya der det er tenkt å svi av. Dette 

for å ikke risikerer at sviinga fører til erosjon i stedet for å legge forholdene til rette for ønskede 

kulturmarksarter. De mest gjengrodde einerpartiene på Burøya kan med fordel forsøkes brent, da 

dette virker som en skjermet og robust øy i Lånan-sammenheng. 
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Etter Kvamme m.fl. (2009) er det ”viktig å velge riktig tidspunkt for å brenne lyngen. Det skal helst 

blåse litt, men vinden må ikke være for sterk. Det må være tørt nok til at lyngen brenner, men ikke 

for tørt slik at det er fare for å miste kontrollen på brannen. Man må også være sikker på at ikke 

jordsmonnet tar fyr, for da vil både røttene og frøbanken nede i jordsmonnet bli ødelagt. I så fall 

kan det ta årevis før lyngen kommer tilbake. Den beste tiden å brenne lyng på er i en 

godværsperiode på senvinteren eller tidlig på våren, før sevjen begynner å stige. Da er det mulig å 

brenne bort det meste av plantedelene over bakken, mens røttene og frøbanken forblir uskadd. Der 

det er svart i februar/mars, kan det være grønt av nyspirende lyng og gress i august samme året.” 

 

 
 
Figur 25: Lyngsviing i Holandsosen våren 2010. Brenninga tok også knekken på en god del einer og ellers dødt 

gress. Hele seansen ble overvåket av det lokale brannvesenet på Vega, samt enkelte grunneiere i Holandsosen. 

Foto: Sigrun Aune.  
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6.4 Anbefalte skjøtselstiltak 
 
Tabell 3. Oversikt over anbefalte restaurerings- og skjøtselstiltak på Lånan. Arealene der tiltakene skal 

utføres er avmerket i figur 26. 

Kart-
kode 

Område Arbeidsbeskrivelse Mål med tiltak Priori-
tet 

La 1 Nordræggen, Bøksla, 
Sauøyan, Ytre 
Brislingen, Burøya  

Sette på sau, gjerne Gammel 
norsk rase, tidlig i 
vekstsesongen. 
Sanking/flytting om høsten.  
 
I en restaureringsfase må 
dyreantallet holdes høyt, 
under forutsetning at det 
holdes jevnlig oppsyn med 
dyrene. 

 Holde de artsrike eng-

vegetasjonstypene åpne 

med et optimalt 

beitetrykk 

 Bevare artsmangfoldet i 

kulturlandskapet 

1 

La 2 Heimlandet  Slått av sterkt gjengrodde 
mjødurtpartier evt. i 
kombinasjon med sauebeiting 
(se boks 1). Strø etter slått 
må fjernes. Slåtten bør 
utføres i to omganger (juni og 
august)  
 
I en restaureringsfase bør det 
vurderes å foreta 
jordforbedringstiltak og 
utsåing av gressfrø 
(norskprodusert, vilt 
frømateriale) 

 Begrense gjengroing med 

mjødurt. 

 Gjenskape et 

gressdominert 

landskapsbilde 

2 

La 2 Vesterøya, Haugøya 
(sørvest på 
Heimlandet), Buøya, 
Indre Brislingen 

Slått av godt bevarte kalkeng-
arealer i kombinasjon med 
sauebeiting. Sen slått: 
juli/august.  
 
Strøet bør fjernes etter slått 
for å unngå gjødslingseffekt 

 Holde de artsrike eng-

vegetasjonstypene åpne 

med slått og et optimalt 

beitetrykk 

 Sikre artsmangfoldet i 

disse verdifulle, lite 

gjødslete engarealene 

1 

La 3 Storfinnlandet, 
Emårsøya 

Avlastingsbeite ved behov  Bufferområder hvis 

behov for mer beiteareal 

 

La 4 Norddræggen, 
Sauøyan, Indre og 
Ytre Brislingen 

Frisering og tynning av einer. 
Utføres ved hjelp av ryddesag. 
Kan utføres hele året. 

 Begrense gjengroinga 

med einer i de tørre 

partier 

 Sikre artsmangfoldet i 

disse verdifulle, lite 

gjødslete engarealene 

2 

La 5 Burøya Lyngsviing. Bør utføres i løpet 
av februar eller mars. 

 Begrense gjengroinga 

med einer i de tørre 

partier 

 Sikre artsmangfoldet i 

disse verdifulle, lite 

gjødslete engarealene 

3 
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Figur 26: Kart over anbefalte restaurerings- og skjøtselstiltak i Lånan.  
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6.5 Oppfølging 
Ved øybeiting med sau er det viktig å ha regelmessig oppsyn med dyrene for å vurdere 

beitegrunnlaget og se til at det er tilstrekkelig med vann. For å få bedre kunnskap om årlig- og 

sesongvariasjon av beitekapasitet på øybeitearealer, anbefales det å samle data om antall dyr per 

øy, utslipp og sankingstidspunkt. Disse dataseriene over flere år kan analyseres sammen med 

klimadata og vil bidra til bedre anbefalinger og styring av beitetrykket.  

Hvis man lykkes med å komme i gang med restaurerings- og skjøtselstiltak i kulturlandskapet i Lånan 

bør effektene overvåkes nøye. Det er viktig at restaureringstiltak blir fulgt opp og ikke avsluttet før 

ønsket tilstand er nådd. Deretter må arbeidet videreføres i årlige skjøtselstiltak. Hvis ikke faller 

man raskt tilbake til utgangspunktet med et gjengrodd landskap. Tidligere var Lånan det viktigste 

rasteområde for hvitkinngås på vårtrekk nordover mot Svalbard. Gjengroinga de siste tre tiårene har 

ført til en betydelig forringelse av beitekvaliteten for gåsa. En vellykket prosess ved å tilbakeføre 

deler av de grasrike slåtte- og beiteområdene vil trolig føre til en økning i antall rastende 

kvitkinngås, som de siste årene har vært noen få hundre individer. 
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8. Vedlegg 

Nr Emne 

1 Vegetasjonskart over sentrale deler av Lånan 

2 Vegetasjonskart over den nordlige delen av Lånan 

3 Vegetasjonskart over den østlige delen av Lånan 

4 Vegetasjonskart over den sørlige delen av Lånan 

5 Artsliste for utværet Lånan. Hentet fra Hanne Sickel (1997), appendix 4 
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Vedlegg 1: Vegetasjonskart over sentrale deler av Lånan 
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Vedlegg 2: Vegetasjonskart over den nordlige delen av Lånan 
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Vedlegg 3: Vegetasjonskart over den østlige delen av Lånan 
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Vedlegg 4: Vegetasjonskart over den sørlige delen av Lånan 
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Vedlegg 5: Artsliste for utværet Lånan. Hentet fra Hanne Sickel (1997) 
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