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Velkommen til et spektakulært 
fuglefjell av internasjonal verdi.

Welcome to a spectacular nesting cliff of 
international value.

I havgapet utenfor Værøy skaffer havstrømmene mat til et rikt utvalg 
sjøfugl og i hekkeperioden er det over 30 000 par ute i fuglefjellet. 
Lunde er den mest tallrike arten og i tillegg hekker det blant annet 
krykkje, alke og teist her. 
 
Sjøfuglene bruker også sjøen rundt fuglefjellet, deriblant Måstadvika 
som ligger innenfor landskapsvernområdet. Her finner du også et lite 
og bratt sanddynesystem som heter Sanden. Området her har sårbar 
vegetasjon så trå forsiktig. 
 
Måstadfjellet har vært viktig for folk helt fra yngre steinalder. Du kan 
gå den gamlelundefangerstien fra Måstad til Måstadfjellet og videre 
til enten Breifjellet i nord eller Måhornet i sør, hele året, men vær 
oppmerksom på at det er ferdselsforbud i naturreservatet i  
hekkeperioden.

Måstadfjellet fikk status som Ramsar-område i 2013.

At the mouth of a fjord, just outside Værøy, the ocean currents provide food for a rich 
variety of seabirds, with over 30,000 pairs living in this nesting cliff during the  
nesting period. Most of the birds living in this cliff are puffins, but they are also joined 
by black-legged kittiwakes, auks and black guillemots. 
 
The seabirds make use of the sea surrounding the nesting cliff, including the  
Måstadvika bay, which is also located within the conservation area. Here, you can find 
Sanden, a small but steep sand dune system. This area is home to vulnerable  
vegetation, so tread carefully. 
 
The Måstadfjellet mountain has been an important area for the inhabitants of this 
region as far back as the Neolithic period. You can walk along the old puffin hunting 
trail from Måstad to Måstadfjellet and on to either the Breifjellet mountain in the north 
or the Måhornet mountain in the south. This route is open all year round, but be aware 

that there is a traffic ban in the nature reserve during the nesting period.

Måstadfjellet was given the Ramsar area status in 2013.
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Ferdselsforbud i naturreservatet mellom 15. april-31. juli
The traffic ban in the nature reserve lasts between  
15th April - 31st July.

Hunder skal holdes i bånd året rundt.
Dogs must be kept on a leash all year round.

Informasjon
Information

Ramsarkonvensjonen
The Convention on Wetlands  
of International Importance

Måstadfjellet er et Ramsarområde. 
Ramsarrkonvensjonen er en global avtale for å ta 
vare på våtmarker. 

Måstadfjellet is a Ramsar site. The Ramsar 
Convention is an international treaty for the 
conservation and sustainable use of wetlands.
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Norwegian Nature Inspectorate  
Send SMS: + 47 950 01 881


