Nordsiden av Måstadvika sett fra ferdselsveien når du går
over fra Eidet mot Måstad. Foto: Halvard R. Pedersen.

Havhest. Foto: Gunnar Rofstad.

Bebyggelsen på Måstad. Foto: Halvard R. Pedersen.
Foto midten: Måstadfjellet. Foto: Roger Johansen.

NATURRESERVAT

Måstadvika sett fra Måstadfjellet. Bildet viser store deler av
naturreservatet på Måstad. Bebyggelsen Sørland på Værøy
bak til høyre, mens Lofoten ses i bakgrunnen.
Foto: Halvard R. Pedersen.

MÅSTADFJELLET og HUNDHOLMEN
Måstadfjellet naturreservat og
landskapsvernområde

i Værøy kommune ble opprettet 6. desember 2002. Naturreservatet dekker et areal på ca.
2870 daa, hvorav ca. 817 daa er sjøareal. Landskapsvernområdet dekker et arel på ca. 5142
daa, hvorav ca. 3210 daa er sjøareal.
Formålet med fredningen er å Ivareta et av de viktigste hekkeområdene for sjøfugl i
Nordland. Så store forekomster av så mange spesielle arter på samme lokalitet er unikt også
i landssammenheng. Formålet med opprettelsen av landskapsvernområdet er å bevare et
egenartet natur- og kulturlandskapsområde, sikre zoologiske, geologiske og kulturhistoriske
element som er med på å gi området dets
særpreg, og de botaniske forekomstene i
tilknytning til Sanden.
Verneområdene utgjøres av hele den sørvestlige delen av Værøya, med unntak av den
gamle bebyggelsen og dyrkamarka på Måstad.
Landskapet går meget bratt opp fra sjøen opp i
høgder på over 400 moh. Det er ikke mulig å
følge strandlinja rundt området. Måstadvika er
den største av de 3-4 buktene på sørsida av
Værøya. På nordøst-sida av bukta er det blåst
sand oppover lia i et meget bratt sanddyneområde. Fjellsidene er gressbevokste helt til topps,
og oppe på Måstadfjellet er det et mindre,
tilnærmet ﬂatt og gressbevokst heiområde.
Hele den sørvestlige delen av Værøy er et
viktig hekkeområde for sjøfugler. Rundt hele
området er det gode forekomster av hekkende
fuglefjellarter, som lunde, krykkje, alke og lomvi.
Videre ﬁnnes mindre antall av havhest og toppskarv. Sammenlignet med forekomstene ute i
Røstøyene, er artsutvalget stort sett det samme,
men antallet fugl er betydelig lavere her. Likevel
er dette et meget viktig hekkeområde for sjøfugl,
med nasjonal verdi.
Foruten de typiske fuglefjellsartene har området gode bestander av de mer ordinære sjøfuglartene, som gråmåke, svartbak, ﬁskemåke, tjeld
og teist. Innen området er det ﬂere hekkeplasser
for sjeldne og tildels trua rovfuglarter.
De spesielle botaniske verdiene er knyttet til
Sanden, som er et særpreget sanddynesystem.
Her vokser ﬂere interessante planter som f.eks.
ishavsreddik, strandreddik, bruskmelde og smalkjempe.

På vestsiden av Måstadfjellet i landskapsvernområdet. Foto: Halvard R. Pedersen.

Fint oppmurt vei langs Måstadvika innover mot
Måstad. Foto: Halvard R. Pedersen.

MÅSTADFJELLET LANDSKAPSVERNOMRÅDE
MED DYRELIVSFREDNING

Hundholmen naturreservat

Utdrag av verneforskrift

i Værøy kommune ble opprettet 6. desember 2002. Reservatet dekker et areal på ca. 464
daa, hvorav ca. 380 daa er sjøareal. Formålet med fredningen er å bevare et godt og uforstyrret hekke- og oppvekstområde for sjøfugl.
Hundholmene er en liten ansamling med holmer beliggende på østsida av Værøy.
Holmene er små og lave, med høgeste punkt på 7 m o.h. Vegetasjonen er dominert av
gress og lyngvekster. Flere steder er det en frodig urtevegetasjon.Hundholmene er et viktig
hekkeområde for sjøfugl. De artene som forekommer i størst antall er gråmåke og svartbak.
Dessuten ﬁnnes det mindre forekomster av ærfugl, ﬁskemåke og teist.

For Måstadfjellet og Hundholmen naturreservater gjelder følgende bestemmelser:
• All vegetasjon (herunder tang og tare) i ferskvatn, på land og i sjøen er fredet mot
all form for skade og ødeleggelse.
• Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og
ødeleggelse. Hunder skal holdes i bånd.
• Tekniske inngrep er ikke tillatt. Forsøpling er forbudt.
• I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er det forbud mot ferdsel på land.
• Bruk av modellbåter, modellﬂy, vannskuter og surfebrett samt camping og
oppsetting av kamuﬂasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
• Fiske med garn er forbudt i perioden fra og med 1. april til og med 31. august.
• Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtﬂyging under
300 m er forbudt.
For Måstadfjellet landskapsvernområde gjelder følgende bestemmelser:
• Tekniske inngrep er ikke tillatt. Forsøpling er forbudt.
• Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og
ødeleggelse. Hunder skal holdes i bånd.
• Bruk av modellbåter, modellﬂy, vannskuter og surfebrett og oppsetting av
kamuﬂasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
• Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtﬂyging under
300 m er forbudt.
Bestemmelsene er ikke til hinder for:
• Utøvelse av ﬁske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk
av landfester, i medhold av ﬁskerilovgivningen og lakse- og innlandsﬁskloven (med
unntak for bruk av garn i ferdselsforbudperioden i naturreservatene).
• Sanking av bær og matsopp i tiden utenom ferdselsforbudsperioden.
• Jakt og fangst på artene vånd, mink, rødrev, kråke og ravn som gjør skade i henhold
til viltlovens bestemmelser.
• Jakt på sel i samsvar med gjeldende lovverk (med unntak for
ferdselsforbudperioden i naturreservatene).
• Jakt i henhold til viltlovens bestemmelser i landskapsvernområdet.
• Sanking av kråkeboller.
Se nærmere info på: http://www.miljostatus.no/nordland/
Opplysninger om forvaltningen av reservatene kan gis av:
Fylkesmannen i Nordland, Molov. 10, 8002 Bodø. Tlf: 755 31580.
Værøy kommune , Sørland, 8063 Værøy. Tlf: 760 51500
Statens naturoppsyn, Bodø. Tlf. 995 29 388.

