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Algemene informatie over de Lofoten

(uit verslag KNNV-reis naar de Lofoten, 29 juni t/m 10 juli 2009, bewerkt en uitgebreid
door Feiko Prins)
Algemeen
De Lofoten vormt een archipel voor de Noorse kust, zo’n 200 km noordelijk van de
Poolcirkel. De eilanden van de Lofoten vormen met de eilanden van de archipel van
Vesterålen een lange keten van eilanden van vulkanische oorsprong. De eilanden, die de
indruk geven dat ze vrij plotseling uit zee oprijzen, bestaan uit graniet en vulkanische
gesteenten. De hoogste berg is de Higravstind (1160 m). Gletsjererosie heeft de bergen,
die op de Lofoten uit een bergketen van zo’n 100 kilometer bestaat, een spectaculair
aanzien gegeven.
Ca. 80 eilanden zijn bewoond. De bekendste eilanden van de Lofoten zijn Austvågøya,
Moskenesøya, Røst, Værøy en Vestågøya. Het overgrote deel van de bevolking woont in
de 18 kustplaatsjes waarvan Svolvær met ongeveer 4.500 inwoners het grootst is. Tot in
de zeventiger jaren was de bezoeker voor de verbinding tussen de verschillende eilanden
aangewezen op een groot aantal auto veerdiensten, maar door een uitgebreid bruggen
bouwproject is de toegankelijkheid van de eilanden vergroot. Verder zijn er kleine
luchthavens bij Svolvær op Austvågøya en o.a. bij Leknes op Vestågøya.
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Het landschap van de Lofoten is overweldigend met ruige spitse bergen, fjorden, meren
en vele schilderachtige vissersdorpen, de midzomernachtzon in de zomer,
het noorderlicht in najaar en winter en sneeuwrijke winters. In het bijzonder het
samenspel tussen licht enerzijds en de atmosfeer, bergen en het water anderzijds lokken
al meer dan een eeuw schilders en fotografen waardoor er op de Lofoten veel, veelal
kleine galeries, te vinden zijn.

Midzomernachtzon

De geologie is redelijk gevarieerd. Er komen gesteenten op de eilanden voor die behoren
tot de oudste ter wereld. De geologische leeftijd bedraagt op sommige plaatsen ruim 3
miljard jaar. In de omgeving van Laukvik, onze verblijfplaats, zijn het voornamelijk
gesteenten van vulkanische oorsprong (gneiss en graniet) .
In de laatste ijstijd staken de toppen boven de gletsjers uit. De bergen zijn intensief door
de gletsjers uitgeschuurd tijdens de ijstijden. De druk door het ijs, de schurende gletsjers
en het smeltwater hebben hun sporen duidelijk nagelaten. De meren op de Lofoten
behoren tot de diepste van Europa. Hoogstwaarschijnlijk zijn zij ook het resultaat van het
ijs en de ijsbewegingen. De bergrug die over de Lofoten loopt verdeelt de eilandengroep
min of meer in tweeën.
Vooral in de winterperiode is het mogelijk orka’s waar te nemen in het gedeelte van de
Atlantische oceaan tussen Aust en Vesterålen. In de zomerperiode moeten we voor het
waarnemen van walvissen noordelijker gaan in de Atlantische Oceaan bij Andenes, zo’n
230 kilometer van Laukvik. Het gaat hier in het bijzonder om potvissen.
De Lofoten maakt ondanks de geïsoleerde ligging toch een welvarende
indruk. De hele economie van de Lofoten draait om de visserij en daarnaast
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het toerisme in de zomer. De eilandengroep is dan ook vooral bekend door
zijn rijke visserijtraditie. De visvangst en daarmee samenhangend de vishandel en de
visserij-industrie is voor de bewoners van de archipel dan ook de grootste bron van
inkomsten. De rijke vissersgronden rond de Lofoten dankt het aan de Golfstroom in de
Atlantische Oceaan rond de eiland en waarin de vissen hun paaigronden hebben. In de
periode van eind januari tot eind april trekken grote scholen kabeljauw naar de gronden
even buiten de kust van de Lofoten om kuit te schieten en al sinds de 12e eeuw wordt er
vanaf de eilanden op gevist. In die tijd was dat nog in roeiboten (de zogenaamde
Nordlandboten), later met zeilloggers en nu met moderne trawlers. Aanvullend wordt nog
op garnalen en koolvis gevist. Het beeld van de Lofoten wordt tot begin juli dan ook
vooral gedomineerd door houten rekken met in het bijzonder kabeljauw die hangt te
drogen.

Middernachtzon half vier 's nachts

Ons verblijf
Het gastenverblijf Kristine Moen Huset (foto omslag) bevindt zich in de buurtschap
Straumnes het eiland Austvågøya, op 200 meter van de kustlijn van de Atlantische
Oceaan en met twee kilometer op loopafstand van het vissershavenplaatsje Laukvik.
Austvågøya is het grootste en meest oostelijke eiland van de Lofoten met een
oppervlakte van 527 km2 en ongeveer 10.000 inwoners. De hoofdplaats van het eiland is
Svolvær. Andere plaatsen zijn Henningsvær, Laukvik en Kabelvåg. De haven van Svolvær
is de grootste van de Lofoten en wordt aangedaan door de modernste vistrawlers.
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Programma en de te bezoeken gebieden
Vrijdag 20 juni
Vliegreis van Schiphol naar Svolvaer, vervolgens per bus naar Laukvik.
Zaterdag 21 juni
Bustocht via Grunnfør naar duingebied bij Sommarhuset aan de Morfjorden. Dorpsfeest
van Strønstad. Langs de weg naar Fiskebøl ligt ten zuiden van het gehucht Sommarhus
aan de Morfjorden een zandduingebied. Zandduinen van dit type zijn relatief zeldzaam in
Noorwegen. De meeste hiervan komen in de provincie Nordland voor. Sommarhuset is
een rijk gevarieerd gebied. O.m. komen hier voor Carex diandra, Erigeron borealis en
Polemonium.
Zondag 22 juni
Wandeling rond Straumnes. Ten Zuidwesten van Laukvik ligt het waddengebied
Laukvikøyene met permanent ondiep water met zeegrasvelden (Zostera marina),
intergetijdegebieden, eilanden en rotsen. In het noordoostelijke deel van het gebied, dat
op het vaste land van Austvågøya ligt, liggen veengebieden, heiden en zoetwaterplasjes.
In Laukvikøyene komen veel verschillende vogels van kust en zee voor. Hier broeden o.a.
de zwarte zeekoet (Cepphus grylle), grote zee-eend (Philomachus pugnax), kemphaan
(Philomachus pugnax) en pijlstaart (Anas acuta). Het gebied is een wetland van
internationale betekenis in het kader van de Ramsar-conventie.
Maandag 23 juni
Kabelvåg en Svolvaer. Het Aquarium in Kabelvåg omvat een 23-tal aquaria waarin de
verschillende vissoorten die rondom de Lofoten voorkomen. Het is een fraai gebouw,
waarbij er –gelukkig- niet te veel soorten per aquarium worden getoond. Verder zeehond
en otter.
Dinsdag 24 juni
Matmora. Ten zuiden van Laukvik, in het Rangeldalen, ligt op de hellingen van de
Matmora een verlaten ijzermijn. In het begin van de 20e eeuw is hier begonnen met de
winning van ijzererts, maar reeds na enkele maanden werd de winning al weer gestaakt.
Boven de ijzermijn, op de hellingen van de Matmora liggen veengebieden.
Woensdag 25 juni
Vrije excursiedag.
Donderdag 26 juni
Durmålselva, langs beekdal omhoog naar Durmålsfjellet.
Vrijdag 27 juni
Varen naar Nykvag.
Voor de kust van Langøya liggen een aantal rotseilanden met rijke vogelkolonies, o.a.
papegaaiduiker, zwarte zee-eend, jan-van-gent, aalscholver, dwergaalscholver, zeearend.
Zaterdag 28 juni
Henningsvær. Dorp aan de zuidzijde van Austvågøya. Oorspronkelijk vissersdorp, nu
meer toeristisch met kunstgalerieën, o.m. het Galleri Lofotens Hus. Deze gallerie toont
fraaie schilderijen van lokale kunstenaars uit Noord-Noorwegen en de vissersdorpen op de
Lofoten.
zondag 29 juni
Vliegreis terug naar Nederland, per bus naar Evenes. Vliegen van Evenes via Oslo naar
Schiphol.
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Dagverslagen
Vrijdag 20 juni Schiphol-Oslo-Bodø-Svolvær-Laukvik
Om 8 uur verzamelen we op Schiphol. Iedereen is goed op tijd. Helaas heeft 1 van de
deelnemers om gezondheidsredenen moeten afzeggen. We zijn nu dus in totaal met 11
personen. We checken in aan de balie. Dat geeft nog even wat gedoe in verband met
wandelstokken die niet in een koffer passen en dus als bijzondere bagage moeten
worden aangeleverd. We gaan door de douane, drinken koffie en vliegen keurig op tijd
naar Oslo. Het is prachtig helder weer, zodat je schitterende vergezichten hebt vanuit het
vliegtuig. In Oslo hebben we 3 uur overstaptijd. Een ieder vermaakt zich op zijn eigen
manier. Dan 90 minuten vliegen van Oslo naar Bodø. Gaat ook perfekt. We moeten daar
wel opschieten om onze derde vlucht te halen van Bodø naar Svolvær. Ook dat lukt.
Voordat we echter kunnen vertrekken moet de wekker, die ergens in een rugzak afloopt,
opgespoord worden. Als de wekker boven water is, vertrekken we.
Op het vliegveld van Svolvær halen Frans en Marijke ons op met 2 busjes, waarvan 1
met aanhangwagen. Het is een half uur rijden naar de prachtige lokatie, 200 m van de
oceaan. Het is een gezellig huis met knusse kamers. We genieten van de spaghetti
maaltijd met als toetje Mangelkaken: heerlijk! De meerdeheid van de groep waagt zich
nog aan een korte wandeling langs de kust. Inmiddels is het 21.30 uur, de temperatuur
is 5ᵒ, het regent en er waait een frisse wind. 's Avonds laat zien we de zon weer aan de
hemel.
Annie van der Veen
Zaterdag 21 juni Grunnfør, Morfjorden, Strønstad
Vandaag gaan we voor het eerst met de groep op pad om de omgeving te verkennen.
Frans en Marijke nemen ons in hun busjes mee op deze regenachtige dag naar:
Grunnfør, waar we de roodkeelduiker bewonderen. Deze vogels komen moeilijk op de
wieken, maar moeten toch pendelen tussen zee voor voedsel en deze plas om te
broeden. Ook vliegen hier oeverzwaluwen, zien we een middelste zaagbek en
waterdrieblad. In Rolfsbar/Hadselsand drinken we boven koffie in een 20 jaar oude
ongeschonden “fietshut”, nadat wij en de honden de “cakewalk” trap hebben beklommen.
Na een korte rit gaan we wandelen op het strand langs de Morfjord, daar horen we een
baltsende watersnip en zien we een bontbekplevier.

In Rolfsbar/Hadselsand: "fietshut"
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Op het strand langs de Morfjord
Op het strand veel noordkrompschelpen, die Ton evenals andere schelpen verzamelt. Bij
de planten vallen rozenkransje (mnl en vrwl planten), rondbladig wintergroen,
parnassia, knikkend nagelkruid en rendier- en veenmos op. Ieder gaat hier zijn eigen
gang.
In Understrønen/Strønstad is het zomerfeest (21 juni). Hier zijn stalletjes met
streekproducten waaronder gebreide/gevilten mutsen, handschoenen en wanten. Ook de
taarten waren erg lekker en die voor de wedstrijd zagen er erg mooi uit.
Hansasand biedt ons weer strand waar we o.a. zien en horen: kuifaalscholver, zwarte
zeekoet, oeverloper, barmsijs, middelste zaagbek, noordse stern op nest met eieren,
eenbes, boshengel, silene, kornoelje en kelp.
De hondjes Skip en Ask begeleiden ons enthousiast en zoeken graag in holen van muizen
en papegaaiduikers. Hiervoor hebben ze 6/7 tenen.
Bij Delpen stappen een aantal mensen uit en lopen de laatste 4 km langs de kust terug in
de hoop zeearenden te zien. Twee zitten er op een rots. Daarna zien we een bonte
vliegenvanger drukdoende bij zijn nestkastje, spreeuwen en kramsvogels.
Na drie boeken te hebben geraadpleegd denk ik de volgende mossen gevonden te
hebben: ’n roodbekermos, ’n leermos, klei snavelmos, fijn laddermos, ruig haarmos,
zandhaarmos, gewoon haarmos, veenstaartje (met die mooie appeltjes sporen), gewoon
klauwtjesmos, ’n thujamos, haakmos, gewoon peermos, heide bisschopsmuts, gewoon
puntmos, ’n veenmos en ’n rood gekleurd veenmos.
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Roodbekermos
Tot slot het recept van Marijke voor de bodem van het toetje waarop je naar eigen idee
een vulling kunt doen: 5 eiwitten stijfkloppen + 250 gram suiker + 250 gram gemalen
(hazel)noten. Dit bak je in een ronde vorm van 24 cm, 40 minuten op 180 graden.
Het was een mooie eerste kennismakingsdag met de flora en fauna van de Lofoten en
het heerlijke eten van Marijke.
Jitske Wedman en Marijke Brans
Zondag 22 juni Straumnes. waddengebied Laukvikøyene
Afgelopen nacht is er om 2.30 uur een prachtige midzomernachtzon. De wind is
vanmorgen wat afgezwakt en er stonden geen schuimkopjes meer op de golven van de
Atlantische Oceaan. Het is wel bewolkt maar droog en af en toe laat zich een waterig
zonnetje zien. Frans neemt ons mee voor een wandeling, die onderlangs de berg voert,
naar de kust ten zuiden van Laukvik. Daar moeten we met laag water zijn om over het
wad naar een paar eilandjes te kunnen lopen. Allereerst lopen we door een stuk
hoogveen vol bulten en kuilen. Met rode stokken is daar een pad gemarkeerd. Het pad is
verder begaanbaar gemaakt door op de natste plekken pallets te leggen om droge
voeten te houden. Dat pad is met name bedoeld voor de schoolkinderen. Zij krijgen veel
buiten les. Het tempo zakt bij ons gelijk, want er worden vele mooie planten gevonden
zoals lavendelheide, ronde zonnedauw, zweedse kornoelje, vetblad en de multebär die op
de foto moeten worden gezet.
Aan de laatste komt een heel lekkere vrucht. Daarop trakteren Koos en Hennie ons later
in de week. Langs een oude oeverwal van de zee, die 15 meter boven de zeespiegel ligt,
lopen we verder naar een pad onder langs de berg, met veel berken en spanrupjes van
de wintervlinder. Daar komen ook de kleine vogeltjes als fitis, tjiftjaf, barmsijs en keep.
Ook roept hier de koekoek of is dat Koos, die dat goed kan imiteren. Ook de
plantenmensen komen hier weer aan hun trekken met het vinden van de koraalwortel.
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Koraalwortel

De koffiepauze wordt gehouden op een grote steen. Daarop is voor iedereen een plekje.
We luisteren er naar de raven hoog op de bergrug en zien een ruigpootbuizerd zwevend
op de wind die tegen de berg omhoog wordt gestuwd.
Opnieuw komen we over een pad door een stuk hoogveen en langs een kleine groeve.
Daar zien we wel de holen van oeverzwaluwen, maar de beestjes zelf hebben we niet
waargenomen. Met een kort stukje verharde weg slaan we bij de Arvikelva beek af naar
de kust langs een paar boterbloemgele weilandjes.

Boterbloemgele weilandjes
Daar alarmeert de wulp haar jongen. Ook vliegt hier een watersnip op die hier vast
broedt want later deze week zien we hem op dezelfde plek. Na de weilanden is al gauw
de zoutinvloed merkbaar aan het engels gras, deens lepelblad en zeeweegbree die er
groeien. Dat de zee hier ver doordringt kun je ook zien aan de grote schelpen van de
noordkromp die op de bodem van de beek liggen. Ondertussen is het lunchpauze
geworden en Frans heeft hier een mooi plekje voor met een schitterend uitzicht op de
half besneeuwde bergen in de luwte van wat berken aan het begin van een kleine fjord.
We horen hier de tureluur, goudplevier en regenwulp.
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Frans maant ons daarna aan even stevig door te lopen want het verderop gelegen wad
moet je bij eb nemen. Maar voor een parelduiker en middelste zaagbek blijven we toch
wel even staan. Na wat geklauter over stenen in kreken komen we eindelijk bij het wad.
Op de wadvlakte vallen de zeepierenhoopjes op die veel groter zijn dan bij ons op het
Nederlandse wad. Hier blijft de bodem onaangeroerd en kunnen ze uitgroeien. Marlies
vindt hier een IJslandse mantel (schelp).
In plasjes op het wad groeit een lilakleurige alg waar men niet gelukkig mee is. Op een
eilandje laat Frans ons rosenrot zien, een sedum die heilzaam is en wordt gebruikt in de
winter. Ook komen we langs een otterhol en dat kun je goed ruiken. De otter zelf zien we
niet want die zie je niet overdag. Maar een tapuit kunnen we nog wel spotten. Langzaam
trekken we verder naar Laukvik. Jan vindt onderweg nog een drijver van de netten die
hij meeneemt voor de verzameling van Frans. Op de open vlakte bij de stellages voor het
drogen van kabeljauw bij de haven lokt een bontbekplevier ons weg. Uitvoerig worden
stokvissen aan de rekken bekeken en beroken. Ook zien we in de haven de kotter van
Frans liggen waarmee we later in de week zullen uitvaren. Laukvik is de enige gegraven
haven van Noorwegen, een bijzonderheid!. De vissersvloot is flink gekrompen, er zijn nu
nog 14 boten. In het dorp zingen de kramsvogels en zien we ook de bonte
vliegenvanger. Hier worden ook het klein geaderd witje en de zilveren maan gezien.

Heremietkreeft
Over een klein paadje dat door schoolkinderen wordt gebruikt om naar school te gaan,
lopen wij naar ons verblijf het Kristine Moen Huset. Het is niet verwonderlijk dat na zo'n
dag Feiko en Ton even de ogen laten rusten. In de hut eten we bij het houtvuur een
speciale traditionele pap Rømmegrøt die met St. Hans wordt gegeten. Deze wordt
gemaakt van melk, zure room en bloem met een klont boter erin en kaneel en suiker er
op. Daarbij kregen we flapbrød, een zeer dun brood als matses gemaakt van roggemeel
belegd met zalm of vlees. Als toetje eten we Rigmor sin kaken, een koek van havermout
en zonnebloempitten met room en vruchten. Na de evaluatie van de dag worden nog de
meegenomen planten gedetermineerd of maakt men een wandelingetje.
Ton Janssen en Hennie de Zwaan
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Maandag 23 juni 2014 Kabelvåg en Svolvaer
Zoals elke morgen komt onze eigen weervrouw Marijke vertellen wat we kunnen
verwachten. De wind is NNO , windkracht 5 tot 6, geen neerslag van betekenis en 10 tot
13 graden. De warmste dag tot nu toe. Bij ons huis zitten een goudplevier,
boerenzwaluwen en een witte kwikstaart.
We beginnen deze dag met een bezoek aan zeeaquarium in Kabelvåg. Hier zien we alle
vissoorten die voorkomen in de wateren rondom de Lofoten.

In het zeeaquarium
In het Skrei Akvarium zwemmen kabeljauwen en platvissen.
NB: de zwaarste kabeljauw woog 64 kg en de zwaarste heilbot gevangen op de Lofoten
woog maar liefst 278 kg.
Om 12 uur is het voedertijd voor de grijze zeehonden en daarna voor de otters . Altijd
leuk om te zien. Het bezoek is zeker de moeite waard.
Vandaar gaan we even naar Kabelvåg waar een breiwinkel zou zijn. Helaas voor Lenie is
die zaak verhuisd naar Svolvær. We gaan toch al naar Svolvær en daar zijn zowaar 2
breiwinkels. Op het marktpleintje stonden verschillende kraampjes. Ze verkopen
gedroogde walvis, plantjes, Noorse truien etc. Feiko koopt een muts en Hennie een
haarband. (Die komen nog goed van pas).
Onderweg naar het duinreservaat Morfjord bij OYRA zien we een wilde zwaan, blauwe
reiger, eidereenden en grauwe ganzen.
In de duinen staan bijzondere plantjes zoals: eikvaren, grote keverorchis, gevlekte
orchis, bartsia alpina, mertensia, echte guldenroede en schapenzuring.
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Mertensia maritima

Ook zien we nog mestkevers en een boomhommel.
Ton kan zich ook uitleven. Wat een prachtige schelpen liggen hier!
Onderweg naar huis zitten er 2 zeearenden op de rotsen. 's Avonds worden er
vreugdevuren ontstoken om St. Hans (geboortedag van Johannes de Doper) te vieren.
Dit valt samen met de midzomerzonnewende.

Vreugdevuur van de ene buurman

11

Vreugdevuur van de andere buurman
We hebben ons gezellig samen met de buren opgewarmd.
Die avond zien we ook nog dat Nederland met 2-0 wint van Chili.
Lenie Koornneef en Koos Hermans
Dinsdag 24 juni Matmora
De zon, die twee nachten mooie luchten veroorzaakte, laat zich bij het begin van 24 juni
helemaal niet zien. Het is zelfs een betrekkelijk donkere nacht door de vele wolken.
Bij het ontbijt blijkt uit het verse weerbericht van Marijke dat een vaarexcursie deze dag
door de harde wind niet mogelijk is. Dus gaan we iets anders doen.
Frans stelt voor om een tocht naar de oude ijzermijn van Straumnes, het Rangeldalen, te
maken. Met de busjes gaan we naar het gebied dat net buiten Straumnes ligt op de weg
naar Svolvær.
Het eerste stuk van de route is een steile klim over een klein paadje dat zigzaggend
tegen de helling is geplakt. Gelukkig staan er allerlei plantjes langs de weg, zodat we zo
nu en dan even op adem kunnen komen. Eenmaal boven zien we het eerste restant van
de mijn, de ruïne van wat eens het kantoor was. Koffiepauze!
Ondertussen vertelt Frans van alles over de mijn. Zoals we al eerder in beekjes zagen, zit
er in dit gebied veel ijzer in de grond. In het Rangeldalen vond men eind 19e eeuw zelfs
koper. Een Hollandse onderneming wilde dit wel gaan delven en ze begonnen met de
voorbereiding. Er werd een laad- en losplaats aan de fjord aangelegd en een kabelbaan
voor het eerste steile stuk helling. Aan het eind van de kabelbaan werd het kantoor
gebouwd. Het Rangeldalen is vanaf dit punt veel vlakker en men legde verder omhoog
een dam aan, waarop een klein treintje kon rijden om de erts te vervoeren.
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Vervolgens werden in de berg op diverse punten schachten gemaakt om de koper te
delven.
Vanaf 1900 tot 1908 is er daardoor veel werk in dit gebied. De Hollanders verkopen de
onderneming aan Oostenrijkers voor de mijn goed en wel geëxploiteerd wordt. Al gauw
blijkt het delven van het koper niet rendabel en al in 1911 wordt de hele mijn gesloten.
De dam, de ruïne van het kantoor en de schachten zijn het enige dat nog rest.
Na de koffie lopen we nog iets verder omhoog naar een bergmeer

Bergmeertje bij Matmora
en zwerven we uit langs de beek op zoek naar de waterspreeuw en door het heidemosgebied voor nieuwe plantjes. De waterspreeuw vinden we niet, maar de beflijster en
de blauwborst laten zich wel prachtig zien.
De kleuren van het mos zijn prachtig en boven ons schitteren de resten sneeuw in de
schaduwhellingen van de bergen.
Op een stel stenen vinden we een zitplaats om onze lunch te nuttigen. Een paar mensen
blijven hier en de rest gaat nog verder omhoog. Het pad is niet zo steil als we
verwachtten en we klimmen snel naar een volgend bergmeertje.

Ask en Skip, die uiteraard voorop proberen te lopen verjagen daar en sneeuwhoen.
Maar doordat het dier zich nu bewogen heeft, kunnen wij hem goed waarnemen door de
verrekijker. Zonder hun actie hadden we hem nooit gevonden, want de sneeuwhoen
heeft precies de kleur van de stenen. En de sneeuwhoen doet zijn naam eer aan, want er
is hier sneeuw. Sneeuwballen gooien!
We gaan niet verder omhoog de Matmora op. Het is al te laat en vanaf hier is het een
pad met veel losse stenen en dat loopt erg lastig met een groep.
Frans vertelt ons nog een mooi verhaal van twee Noorse dames, die hij hier naar toe op
excursie meenam. De dames bleken van het IJsberengilde te zijn en wilden graag
zwemmen in dit bergmeer. Ze zwommen heerlijk heen en weer in het ijskoude water. Op
het moment dat ze eruit kwamen -ze zwommen naakt- kwam er toevallig een gezette
Noor aangewandeld, die van verbazing struikelde.
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Ask en Skip
We dalen weer af, houden nog een korte appeltjespauze en treffen daarna onze
achterblijvers weer, die vonden dat ze toch wel lang moesten wachten. Tot slot de steile
helling weer af en dat is eigenlijk lastiger dan naar boven.
De helft van de groep loopt vervolgens langs het fjord en de weg naar huis en vindt nog
een heleboel gevlekte orchissen langs de kant van de weg. De andere helft gaat met
Frans met de bus mee.
Thuis wacht ons weer een lekker maal: Fiskepudding med røket laks, Ounestekt pasta
med kjøtbullar salat en als toetje Midnatsolgeleet. Gelatinepudding in de kleuren rood en
geel in een glas! Leuk bedacht en lekker!
Bij onze avondbespreking blijkt dat opnieuw vogel- en plantennamen aan onze lijst
kunnen worden toegevoegd en rond 11 uur komt de zon weer tussen de wolken door en
geeft ons de hele nacht prachtig gekleurde luchten.
Marlies Kortenoever
Donderdag 26 juni Wandeling Austnesfjorden
Bij het ontbijt horen we dat sommigen slecht hebben geslapen omdat er ’s nachts
vreselijk gestommel op of onder het dak werd gehoord. Misschien een mink of
steenmarter? (Over een paar dagen zal blijken dat het slechts een paar spreeuwen zijn
geweest…)
Na deze prachtige nacht wordt het een eveneens stralende ochtend. Na het ontbijt
haasten we ons naar boven om onze rugtassen startklaar te maken. Om 9.30 uur
vertrekken de volgeladen busjes naar het oosten, richting Austnesfjorden.
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Austnesfjorden
Onderweg zien we vanuit de bus een paartje roodkeelduikers met jongen.
Aan het eind van de Austpollen stappen we uit bij het dorpje Liland. De weg houdt daar
op en we gaan te voet verder, samen met Frans. De jassen en vesten gaan al snel uit,
want het blijkt behoorlijk warm aan deze zonnige zijde van de fjord. Er is een wandelpad
dat ons langs de oever van de Durmaselva verder leidt naar de voet van de Svartberget
(500 m), die ons met besneeuwde toppen tegemoet blinkt. Onderweg zien we een
zeearend die van zijn rots wordt weggepest door een bonte kraai.
Om 11 uur komen we bij een hoge tipi en een houten zitje met een bijzonder mooi
uitzicht.

Hoge tipi en een houten zitje
Dit blijkt een geliefd plekje om te vissen en feestjes te vieren voor de dorpsbewoners. Er
is buiten een stookplaats en zelfs in de tipi kan gestookt worden om in de winter toch
lekker warm te zitten. We laten ons de meegebrachte koffie goed smaken. Een
oeverloper lokt ons luid roepend weg bij zijn nest met 4 eitjes langs de waterkant.
Eventjes dachten we dat het een waterspreeuw was…
Een half uur later stappen we weer op om het zwaardere traject van de wandeling te
maken: het pad gaat langzaam omhoog. Het is een prachtig pad door een knoestig
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berkenbos dat steeds ruiger wordt. De zang van heggemus, fitis en groenling is te horen.
We steken een smeltwaterstroompje over via grote glibberige stenen.
Om 12.30 uur staan we op een helling met een magnifiek uitzicht. Op de hoogtemeter
van Koos staat dat we op 84 meter hoogte zitten. Hier gaan we lunchen op een mooie
vlakke rotspartij.

Lunchen op een mooie vlakke rotspartij
Voor de meesten van ons is dit het eindpunt van de wandeling. Enkele dapperen –
waaronder Hennie- lopen door over een lastig, glibberig en steil traject tot waar de
sneeuw begint. Er worden zelfs sneeuwballen gegooid!
Gelukkig komt iedereen weer heelhuids terug naar de lunchplek. We dalen nu af over de
helling en stoppen nog even bij de tipi. Er zitten nu veel dazen! Om 15.00 uur lopen we
terug via het pad langs de oever naar Liland. Onderweg vinden we mooie plekken met
wolfsklauw.

Wolfsklauw
Om 15.45 arriveert het tweede busje zodat we aan de terugreis kunnen beginnen.
Onderweg stoppen we bij camping Sandsletta voor een lekker ijsje.
Er blijkt een groep Nederlandse campers te zijn neergestreken, die onderweg zijn naar
de Noordkaap. Jan maakt hier nog een paar foto’s van het gezinnetje roodkeelduikers.
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Tegen 17 uur zijn we terug bij Huset, waar we om 17.45 gaan eten. Het menu luidt
vanavond: Lofotr fretags Kosemat en het smaakt prima na zo’n klimpartij!

Het smaakt prima na zo’n klimpartij
Om 20 uur volgt nog de nabespreking met koffie op het terras, natuurlijk nog steeds in
de zon.
Ina Marbus
Vrijdag 27 juni Varen naar Nykvag
Na het prima weer van gister is het vandaag gelukkig ook gunstig weer en zeker om te
varen. De zon schijnt en de wind is matig uit de noordhoek. Na het ontbijt om 8.30 uur
gaan de busjes om 9.30 uur naar de haven van Laukvik. Tien minuten eerder vertrekken
de lopers (6) om bijtijds bij de Stabben te zijn.

De Stabben
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In de luwte van de bomen en in de zon krijg je het helemaal warm van het lopen. Voor
10 uur steken we van wal en koersen noord richting vogeleilanden aan de westrand van
de Vesterålen. Na ca. 2 uur varen komen we bij de eerste rotspartijen van de
eilandengroep. De wind wordt steviger en vooral frisser. Dat levert ook meer golfslag op
en aardig wat beweging in de boot. Dat laatste wreekt zich het meest bij het
fotograferen.. Langzamerhand komen er steeds meer vogels in beeld nu we de
broedgebieden naderen. Af en toe passeert een jan van gent en steeds vaker zien we in
of over het water groepjes alken en zeekoeten of papegaaiduikers.

Papegaaiduikers
Na ongeveer een uur komen we bij een vogelrots. Gelukkig kunnen we een beetje in de
luwte liggen, waar het water wat rustiger is. Aan alle kanten vliegen papegaaiduikers
rond die komen en gaan naar de vogelrots die er als een grote puist voor ons ligt. Deze is
deels begroeid met gras en hier en daar bloeiende kruiden. In het water drijven veel
vogels. Bij het bekijken van de digitale opnamen ontdekken we dat er ook bril- en
dikbekzeekoeten tussen liggen. Maar de grootste aandachtstrekkers zijn de zeearenden:
eerst 1,2, ... en ten slotte ... wel 6, nee 10 exemplaren boven en rond de vogelrots!

Zeearend
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Datzelfde beeld bij het volgende eiland, het oorspronkelijke papegaaiduiker eiland. De
rondvliegende kleine jagers -in lichte en donkere fase- completeren het beeld. Dit
noordelijkste eiland tegenover het dorpje Nykvåg is ook het keerpunt op deze tocht. Voor
de wind varen we in zuidelijke richting en gaan de fjord in naar het plaatsje Straun. Daar
is tijd om een uurtje aan de wal de benen te strekken. Dat levert ook nieuwe soorten
vlinders op en enkele vogels – vooral in het meertje bij het dorp.

Zeeappel
Als iedereen weer keurig op de afgesproken tijd aan boord is, varen we het fjord uit en
koersen nu tussen de scheren door. Dat levert ontmoetingen op met grote zaagbek,
eidereend, grijze zeehond en kolonies van aalscholver, drieteenmeeuw en jan van gent.

Kolonie jan van genten
We krijgen ruim de tijd om te kijken en te fotograferen. Als we aan de laatste oversteek
toe zijn naar onze thuishaven lijkt de wind wel weggevallen. Ook al is er nog wat lange
deining, de omstandigheden zijn bijna ideaal om aan dek te dineren: vissoep met brood
en als dessert chococake met jam en slagroom. Dat is een lekkere afronding van een
heerlijke tocht. Om 19.45 uur meren we af in de haven van Laukvik en gaan lopend of
rijdend terug naar ons Huset.
Jan Marbus.
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Zaterdag 28 juni varen naar Henningsvær
Dorp aan de zuidzijde van Austvågøya. Oorspronkelijk vissersdorp, nu meer toeristisch
met kunstgalerieën, o.m. het Galleri Lofotens Hus. Deze gallerie toont fraaie schilderijen
van lokale kunstenaars uit Noord-Noorwegen en de vissersdorpen op de Lofoten.
Feiko Prins
Zondag 29 juni Terugreis naar Nederland
Om 11 uur vertrekken we van Huset. We worden met de busjes naar de bushalte
gebracht. Voordat we daar aankomen stoppen we onderweg nog voor koffie of thee met
koek. Marijke zorgt voor alles! De bus laat even op zich wachten, maar dan nemen we
afscheid van Frans en Marijke. Het is een prachtige busrit naar het vliegveld.
Als we aankomen in Evenes (vliegveld Harstak/Narvik) kunnen we op het nippertje het
vliegtuig halen (het vliegtuig wacht altijd op de bus!).

Uitzicht vanuit de bus

Ons vliegtuig

We vliegen naar Oslo, waar we om 19.05 zouden moeten vertrekken. We hebben dus tijd
voor een lekkere maaltijd. Uiteindelijk vertrekken we bijna 45 min later dan de planning
is. Dit betekent dat we al met al om 21.30 op Schiphol arriveren. Doordat de
treinverbinding Schiphol-Utrecht wegens werkzaamheden gesloten was, zijn een aantal
met de snelbus gegaan. Het werd middernacht voordat iedereen thuis was!
Annie van der Veen

Bijlage 1: Schelpenlijst
Bijlage 2: Vogellijst
Bijlage 3: Plantenlijst
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Bijlage 1: Schelpenlijst Lofoten 20 – 29 juni 2014 door Ton Janssen
Patella vulgata
gewone schaalhoren
Tectura virginea
gewone schotelhoren
Gibbula cineraria
asgrauwe tolhoren
Littorina littorea
gewone alikruik
Littorina obtusata
stompe alikruik
Littoraria saxatilis
ruwe alikruik
Aporrhais pespelecani pelikaansvoet
Nucella lapillus
purperslak
Buccinum undatum
wulk
Nassarius nitidus
grofgribde fuikhoren
Oenopota turricula
trapgevel
Mytilus edulis
mossel
Modiolus modiolus
paardenmossel
Chlamys islandica
IJslandse mantel
Lucinoma borealis
noordse cirkelschelp
Astarte borealis
grote astarte
Astarte sulcata
breedgeribde astarte
Acanthocardia echinata gedoornde hartschelp
Cerrastoderma edule kokkel
Spisula subtruncata
halfgeknotte strandschelp
Ensis arcuatis
grote zwaardschede
Macoma balthica
nonnetje
Scrobicularia planaq platte slijkgaper
Arctica islandica
noordkromp
Chamelea striatula
venusschelp
Mya arenaria
strandgaper
Mya truncata
afgeknotte gaper
Thracia papyracea
papierschelp.
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Bijlage 2: Vogellijst Lofoten 20 – 29 juni 2014 door Jan Marbus

roodkeelduiker
parelduiker
aalscholver
kuifaalscholver
jan van gent
blauwe reiger
wilde zwaan
grauwe gans
wilde eend
wintertaling
smient
kuifeend
eidereend
grote zaagbek
middelste zaagbek
bergeend
zeearend
ruigpootbuizerd
steenarend
scholekster
bontbekplevier
kievit
goudplevier
watersnip
wulp
regenwulp
tureluur
oeverloper
kleine strandloper
kleine jager
middelste jager
kokmeeuw
stormmeeuw
drieteenmeeuw
zilvermeeuw
kleine mantelmeeuw
grote mantelmeeuw
noordse stern
zeekoet
brilzeekoet
dikbekzeekoet
zwarte zeekoet
alk
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21/6
papegaaiduiker
koekoek
moerassneeuwhoen
boerenzwaluw
oeverzwaluw
graspieper
witte kwikstaart
merel
beflijster
zanglijster
kramsvogel
koperwiek
tapuit
gekraagde roodstaart
roodgest. blauwborst
waterspreeuw
tjiftjaf
fitis
rietzanger
bonte vliegenvanger
koolmees
matkop
ekster
bonte kraai
raaf
spreeuw
klapekster
vink
keep
groenling
barmsijs
sijs
frater
rietgors
huismus
heggemus
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Vanuit ons verblijf, het Huset, hadden we zicht op het erf, een meertje en een stukje kust. Dat
maakte een dagelijks vaste score van spreeuw, huismus, tureluur, stormmeeuw, wilde eend,
graspieper.
Niet dagelijks, maar wel regelmatig zijn daar waargenomen watersnip, wintertaling, rietzanger,
goudplevier.
Lopend door het dorp zijn zekere soorten om te zien barmsijs, kramsvogel, koperwiek, bonte
vliegenvanger. Er werd veel gebroed in de talrijke nestkasten en omdat het de tijd van jonge vogels
was, werd er druk gefourageerd.
Jan Marbus
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Bijlage 3: Plantenlijst Lofoten 20 – 29 juni 2014 door Feiko Prins
wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

voorkomen

1
2
3
4
5
6
7
8

Acer pseudoplatanus
Achillea millefolium
Aegopodium podagraria
Ajuga pyramidalis
Alchemilla alpina
Alchemilla spec.
Alnus incana
Andromeda polifolia

Gewone esdoorn
Duizendblad
Zevenblad
Pyramide zenegroen
Alpen vrouwenmantel
Kleine vrouwenmantel
Witte els
Lavendelhei

dorpen
graslanden
wegkant

9
10

Angelica sylvestris
Antennaria dioica

Gewone Engelwortel
Rozenkransje

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Arctostapylos uva-ursii
Armeria maritima
Atriplex prostrata
Bartsia alpina
Bellis perennis
Berteroa incana
Betula nana

Reukgras
Fluitenkruid
Berendruif
Engels gras
Spiesmelde
Alpenhelm
Madeliefje
Grijskruid
Dwerg berk

20
21

Betula pubescens
Bistorta vivipara

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Blechnum spicant
Botrychium lunaria
Cakile maritima
Calluna vulgaris
Caltha palustris
Campanula rotundifolia
Cardamine pratensis
Carex salina
Carex cespitosa
Carex echinata
Carex nigra
Cerastium spec.
Chamerion angustifolium
Cochlearia danica

Zachte berk
Knolduizendknoop of
Levendbarende
duizendknoop
Dubbelloof
Gelobde maanvaren
Zeeraket
Struikheide
Dotterbloem
Grasklokje
Pinksterbloem
Zoute zegge
Polzegge
Sterzegge
Zwarte zegge
Hoornbloem
Wilgenroosje
Deens lepelblad

opmerkingen
In het algemeen geldt:
Niets is wat je denkt dat
het is!

Straune
algemeen in natte
heiden
duinen, droge heiden,
tot in wegbermen

Of A. alpina?

heiden
Graslanden langs de kust
keienstrand

algemeen in natte
heiden
algemeen

algemeen in heiden
langs beken
wegkanten
graslanden langs de kust

alagemeen
algemeen
zeekant
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36
37
38
39

Cochlearia officinalis
Comarum palustre
Corallorhiza trifida
Cornus suecica

Echt lepelblad
Wateraardbei
Koraalwortel
Zweedse kornoelje

40

Cryptogramma crispa

Gekroesde rolvaren

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Cymbalaria muralis
Cystopteris montana
Dactylis glomerata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza viridis
Deschampsia cespitosa
Drosera anglica
Drosera rotundifolia
Eleocharis acicularis
Empetrum nigrum
Epilobium angustifoliem
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum palustre
Equisetum sylvaticum
Erigeron spec.

Muurleeuwenbek

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Eriophorum angustifolium
Eriophorum vaginatum
Euphrasia hyperborea
Euphrasia stricta
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Fraxinus excelsior
Galium boreale
Geranium sylvaticum
Geum rivale
Glaux maritima
Holcus lanatus
Honkenya peploides
Humulus lupulus
Huperzia selago
Juniperus communis ssp.
nana
Lathyrus pratensis
Loiseleuria procumbens
Lotus corniculatus
Luzula pilosa

Veenpluis
Eenarig wollegras

73
74
75
76

Kropaar
Gevlekte orchis
Groene nachtorchis
Ruwe smele
Lange zonnedauw
Ronde Zonnedauw
Naaldwaterbies
Kraaiheide
Wilgenroosje
Heermoes
Holpijp
Lidrus
Bospaardenstaart
armbloemige fijnstraal

Stijve ogentroost
Moerasspirea
Bosaardbei
Es
Noords walstro
Bosooievaarsbek
Knikkend nagelkruid
Melkkruid
Gestreepte witbol
Zeepostelein
Hop
Dennenwolfsklauw
Jeneverbes
Veldlathyrus
Alpenazalea
Gewone rolklaver
Ruige veldbies

bossen, niet zeldzaam
(Chamaepericlymenum
suececum) Algemeen
Varen met 2 soorten
blad

slootkant

alg.

alg.
Erigeron uniflorus
(Eenhoofdige fijnstraal)
of E. borealis

graslanden

in tuin
alg.
graslanden, slootkanten
graslanden
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77
78
79
80
81
82
83
84

Lycopodium annotinum
Lycopodium clavatum
Melampyrum pratense
Melampyrum sylvaticum
Menyanthes trifoliata
Mertensia maritima
Molininea caerulea
Moneses uniflora

Stekende wolfsklauw
Grote wolfsklauw
Hengel
Boshengel
Waterdrieblad
Oesterblad
Pijpenstrootje
Eenbloemig wintergroen

85
86

Neottia ovata
Oxalis acetosella

Grote keverorchis
Witte klaverzuring

87

Oxyria digyna

Alpenzuring

88

Paris quadrifolia

Eenbes

89
90
91

Parnassia palustris
Phragmites australis
Picea abies

Parnassia
Riet
Spar

92

Pinguicula vulgaris

Vetblad

93
94
95
96
97

Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago maritima
Polmonium caeruleu
Polypodium vulgare

Grove den
Smalle weegbree
Zeeweegbree
Jacobsladder
Eikvaren

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
101
111
112
113
114
115

Polystuchum longitis
Populus tremula
Potentilla anserina
Potentilla crantzii
Potentilla erecta
Primula spec.
Pyrola rotundifolia
Ranunculus acris
Rhinantus angustifolius
Rhinantus minor
Rhodiola rosea
Rubus chamaemorus
Rubus saxatilis
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex conglomeratus
Salix ?
Salix cf. caprea

Lensvaren
Ratelpopulier
Zilverschoon
Donzige ganzerik
Tormentil
Meelprimula
Rondbladig wintergroen
Scherpe boterbloem
Grote ratelaar
Kleine ratelaar
Rozewortel
Kruipbraam
Steenbraam
Veldzuring
Schapenzuring
Krulzuring
Kruipwilg
Boswilg?

heiden, bosranden
bos

alg
op rotsen langs paadje
langs de kust naar dorp
een enkele plaats
gevonden
vaak op graniet zuring
met ronde blaadjes
duinen, slootkanten, niet
algemeen
Duintjes
algemeen, waarschijnlijk
aangeplant
natte heiden, ook in
wegkanten!
Schaars

bij museum Kabelvag,
elders?
in Laukvik

heiden
duingebied, uitgebloeid
Of P. norvegica
alg.

alg.
Noorse variant?
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116
117
118
119
120
121
122
123

Salix herbaceae
Saxifraga stellaris
Schoenus nigricans
Sedum acre
Sedum annuum
Silene acaulis
Silene dioica
Silene spec.

Kruidwilg
Stersteenbreek
Knopbies
Muurpeper
Eenjarig vetkruid
Stengelloze silene
Dagkoekoeksbloem

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Solidago virgaurea
Sorbus aucuparia
Stellaria nemorum
Taraxacum officinale
Thalictrum alpinum
Thalictrum flavum
Tofieldia pusilla
Trichlogin maritima
Trichophorum cespitosum
Trientalis europaea
Trifolium pratense
Trifolium repens
Triglochin palustris
Ulmus glabra
Urtica dioica
Vaccineum myrtillus
Vaccineum uliginosum
Vaccineum vitis-idaea
Valeriana officinalis
Veronica becca-punga
Veronica officinalis
Vicia cracca
Viola biflora
Viola riviniana
Viscaria alpina

Echte guldenroede
Wilde lijsterbes
Bosmuur
Paardenbloem
Alpenruit
Kleine ruit
Moerasbieslelie
Schorrenzoutgras
Veenbies
Zevenster
Rode klaver
Witte klaver
Moeraszoutgras
Ruwe iep
Grote brandnetel
Blauwe bosbes
Rijsbes
Rode bosbes
Echte valeriaan
Beekpunge
Mannetjesereprijs
Vogelwikke
Tweebloemig viooltje
Bleeksporig bosviooltje
"Fjell silene"

duinen
Lijkt op Blaassilene met
uitgerande kroonbladen
(langs wadkant)

alg.
langs beek

algemeen
graslanden
graslanden

graslanden, bermen
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