
Velkommen til Store Emårsøy
Store Emårsøy tilhører Vegaøyan verdensarvområde. Vegaøyan ble skrevet inn på 
UNESCOs verdensarvliste i 2004. I begrunnelsen for innskrivingen sier verdens-
arvkomiteen: ”Vegaøyan viser hvordan generasjoner av fiskere og bønder gjennom de 
siste 1500 år har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et værhardt havområde nær 
Polarsirkelen, basert på den nå enestående tradisjonen med ærfugldrift, noe som 
også er en hyllest til kvinnenes bidrag til dunarbeidet.” 

Bosetting
Store Emårsøy har sannsynligvis vært bebodd siden 1700-tallet. Da var den  
og naboøyene Stakkøy, Magnetholmen og Lille Emårsøy husmannsplasser. På 
Tåvær var nærmeste butikk (ca. 1800-1970) og post (1912-1985). I nyere  
tid bodde det stort sett bare én familie på hver øy. På slutten av  
1950-tallet ble alle fire øyene fraflyttet.



Næringsgrunnlag
Store Emårsøy har kalkrik grunn og er ei grasrik øy. Familiene som bodde der, 
hadde et par kyr og noen sauer. Ved folketellingen i 1875 var utsæden tre tønner 
potet og 1½ tønne korn. Fiske var hovednæringa, men agnskjellgraving, sel- og 
oterjakt samt sanking av egg og dun var bra binæringer. Familiefaren i den siste 
familien på Emårsøya var fisker og snekker. Livet på Emårsøya i 1940- og 1950-årene 
er godt dokumentert med foto, og flere av bildene er en del av ei fotoutstilling 
på Skogsholmen Gjestehus.

Vega Kystgård
Bolighuset på Store Emårsøy sto opprinnelig i Velfjord. Der ble det tatt ned; 
materialene slept med robåt utover til øya og satt opp igjen der i 1885. Da den 
siste familien forlot Emårsøya i 1957, ble både fjøs og naust revet. 

I 2008 overtok Turid Næss og Gisle Ebbesen øya. Bolighuset ble restaurert.  
Et fjøs fra Vega ble satt opp i den gamle fjøstomta, og et båtnaust kommer  
i stedet for det som ble revet. I framtida får Emårsøy en ny rolle som en del av 
Vega kystgård, og kan gi et inntrykk av hvordan fiskerbøndene levde fram til vår 
tid. 

Ønsker du å besøke Emårsøy, 
ta kontakt med oss for nærmere informasjon 
Tlf:   +47 75 03 52 47

Turid: +47 905 43 036
Gisle: +47 906 02 723 

www.vegakystgård.no


