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NOFs fagseminar 2008 legges til naturskjønne Vega i Nordland 2.-4. mai 2008.
Fagseminaret vil delvis bli en oppfølging av sjøfuglseminaret i Bergen 2006, men vil også
ta opp samspillet mellom mennesker og fugler i de gamle egg- og dunværene langs
kysten.
NOF medlemmer over det ganske land bør allerede nå sette av første helgen i mai 2008 for å
delta på NOFs fagseminar i naturskjønne Vega på Helgelandskysten i Nordland. NOFs
sentralstyre (SST) vedtok enstemmig i møte den 27. januar 2007 å legge fagseminaret for
2008 til Vega. Dette var etter at Vega Verdensarvstiftelsen hadde kommet med en forespørsel
til NOF om de kunne være vertskap for fagseminaret. Under et møte på Vega den 20. april
2007 ble det nedsatt en arrangementskomité bestående av en person fra Vega
Verdensarvstiftelsen, Vegaøyans Venner, NOF avd. Nordland og NOF sentralt.
Fylkesmannen i Nordland vil også bli forespurt om å gå inn i arrangementskomitèen.
Den 1. juli 2004 fikk Vega verdensarvstatus under Verdensarvkomitèens møte i Kina.
Begrunnelsen var blant annet som følger: Vegaøyan viser hvordan generasjoner av fiskere og
bønder gjennom de siste 1.500 år har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et værhardt
område nær Polarsirkelen, basert på den nå unike tradisjonen med ærfugldrift. Statusen er
også en hyllest til kvinners bidrag til dunprosessen.
Som sagt så vil fagseminaret følge opp problematikken fra fagseminaret i Bergen 2006 rundt
bestandsnedgangene hos sjøfugl, men vil også ta opp det historiske samspillet mellom
mennesker og fugler i de gamle egg- og dunværene langs kysten, noe som er den direkte
årsaken til at Vega fikk status som verdensarvsted. Bakgrunnen for at, og hvorfor, Vega fikk
denne statusen som en verdensarv vil vi få en dypere orientering om under fagseminaret.
Internettsider:
http://www.verdensarvvega.no/

