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TURSTIER (BLÅ) BADESTRENDER (GRØNN)

AVSTANDER PÅ VÆRØY

Røstnesvågen

Småbathavn

Kirkegård

Skiphalsen

Rømdalen Breivika

Fergekai

Kvalnes



Velkommen til Værøy
Nordlands største fiskevær

TURIST-INFORMASJON SOMMEREN 2021
Levende fiskevær – spennende turterreng  – fuglefjell  – rik historie (Lofotens eldste kirke,
og fuglefangergrenda Måstad  og ørnefangst)  – lundehunden  – fuglesafari   – sea rafting 
 – måsegg  – havfiske  – kunsthåndverk  – keramikk  – husflid   – tradisjonsfisk og hvalkjøtt  –
badestrand   – malstrøm  – turstier  – vekslende vær så som midnattsol, skodde, storm

ÅPNINGSTIDER TURISTKONTORET SOMMER 2021(21.6-21.8)
Turistinfo ved Rådhuset er åpen 1000-1600 man-lør. Tlf. 905 66 478
mail: turistkontor@varoy.kommune.no  info www.varoy.kommune.no



Værøy er et aktivt og spennende fiskevær med en rik historie, midnattssol,
hvite strender, fuglefjell, raskt skiftende vær og særegen natur.  Værøyfjellene
skiller seg ut fra resten av Lofoten. Fjellene er like bratte, men det er enklere å
komme seg til topps. Flott utsikt i alle retninger etter bare en rask gåtur. På
øst- og sørsiden av fjellpartiet ligger Sørland, øyas sentrum.  På nordsiden av
øya ligger Lofotens eldste kirke (bygd 1740), Prestegården fra 1898 (over-
natting og mat). Midnattssola, fra 30. mai til 13.juli, kan du se på Nordland hvor
stien til Måstad starter.  Stien er merket.

Nærmere 60 % av kommunens sysselsetting er knyttet til fiskeriene. Lofotfisket
med skrei på vinteren, fiske etter blåkveite og sei på sommeren, og høstens
silde-og makrellfangster. Klimaet på Værøy med milde vintre og kjølige somre -
er perfekt for produksjon av tørrfisk. Italia og Spania er de viktigste markedene,
og handel gjennom flere århundre har ført til at Venezia er Værøys vennskaps-
kommune.  Værøy er fylkets største fiskevær med en eksportverdi pr. innbygger
på nærmere en og en halv million etter ilandført kvantum på om lag 90 000
tonn, til tross for bare 700 innbyggere. 

Værøy – Et levende fiskevær nest ytterst i Lofoten



Helikopter-rute Værøy-Bodø-Værøy
Avg. Bodø Ank. Værøy Avg. Værøy Ank. Bodø Dager
09.00 09.25 09.45 10.10 123456
16.30 16.55 17.15 17.40 123457
Booking/info: Lufttransport 75431800 internett: www.lufttransport.no

Oppmøte en time før avgang (Værøy)

Vann og toalett: Servisehuset i Nordlandshagen eller ved fergekaien.
Camping:  Mulig ved servicebygg på Nordland (Skiphalsen): 

Toalett, vann, parkering, tømmeplass bobil
Åpen fotballbane/ballbinge ved Rådhuset.

Avfall: Emballasje - metall og glass leveres i container ved COOP.
Elektrisk avfall leveres mottak avfallsdeponi Skaret åpent tirs/fre 13-15.

Ferjeruter Bodø - Moskenes - Værøy - Røst
Rute-, takst- og trafikkinfo: www.torghatten-nord.no Ruteopplysning: Tlf. 177
Informasjon hvor ferjen er: https://www.marinetraffic.com  
Tirsdag og torsdag i perioden 04.06-22.08.20 er det direkte forbindelse fra
Bodø til Værøy kl 05.30 - og fra Værøy til Bodø kl 20.45
Det er forbindelse til eller fra Moskenes-Værøy hver dag om sommeren.
For mere ruteinfo og plassbestilling av bil – se nettside www.torghatten-
nord.no eller kontakt fergebooking på  telefon 908 20 700. 
Passasjerregistrering: Oppmøte senest 45 minutter før avgang.
Forbehold om endringer.
M/F «Tranøy» Tel. 915 52 011     M/F «Landegode» Tel. 406 98 271
M/F «Værøy» Tel. 406 99 845      M/S «Bodø» Tel. 480 39 990

Hurtigbåtrute - Reine - Å -Værøy
Følg Ørn og Hval ruten til Værøy med daglig avgang fra Reine og Å
På Værøy tilbys Sykkelutleie og guidede turer eller utforsk de fantastiske
turmulighetene på Værøy.
For mer informasjon og booking besøk www.arcticexpedition.no  
Kontakt Mail:info@arcticexpedition.no  Kundeservice +47 777 10 100



SERVICEBEDRIFTER  - MAT – OFFENTLIG TILBUD
 Taxi/minibuss tlf. 90217777 Mail: drommebua@gmail.com
Værøy bunker tlf. 92605848  Mail: tor@fagertun.eu      
Salg av bensin,diesel,olje,ferskvann  Info: http//værøybunker.no
Politi tlf. 02800  Kontor Rådhuset - se oppslag
Legekontor: 46903875 (0930-1130/1230-14) Rask hjelp 90541640 Akutt hjelp 113
Kirken tlf. 93486907 Åpent: se lokalt oppslag. Info: www.kirken.no  
Mail: postvaroymenighet@gmail.com  
Astrup Lofoten as tlf. 95231715  Mail: jarle@astruplofoten.no Direktesalg av selvfanget
og egenprodusert hvalbiff, gryteklar tørrfisk, lutefisk - Værøyskinke og boknafilet.
Båtforeningen tlf. 48210348 Mail: skarvholmen@gmail.com
Flytebrygge. Gjesteplasser (6) m/strøm og vann

Fru Johansen Kiosk tlf. 97305975  Mail: juneolsen84@gmail.com Sykkelutleie
Man-fre 1900-2230 - Lør-søn 1700-2230 Kioskvarer/gatekjøkken/takeaway + suvenirer 
COOP Værøy tlf. 76095577 -  (09-19) lør. 18 - daglivarer - post i butikk - miniapotek - kafé.
Frisør tlf. 91852684 (lokalitet Kroa)
Café Supern ved Coop Prix – tlf. 40168395. Åpningstider sommer man-fre10-17 (lør. 16)
Røsthavet tlf. 97037518 Fiske og sightseeing for grupper (4-12 pers) 
Må bestilles på forhånd. Mail:rosthavet@gmail.com 
Adrian Hardy tlf. 97045281- Fiske og sightseeingtur Mail: asr.hardy@gmail.com
Ernst Kristiansen – salg fiskeprodukter – 99591084
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De store sjøfuglkoloniene på yttersida av Måstadhalvøya på Værøy var i eldre
tid en viktig og nødvendig matressurs for øyfolket. Lundefuglen ble jaktet på
ved hjelp av den spesielle og sjeldne lundehunden som stammer fra Måstad på
Værøy. Fottur eller båtsafari hit til den veiløse og fraflyttede fuglefangergrenda
er en stor opplevelse. Tidligere var det fangstpremie på ørn som på Værøy ble
fanget levende med hendene. Fangerne lå skjult i berghuler, og lokket til seg
ørnen ved hjelp av åte.
Punn Sanden (tilgjengelig bare med båt) er en utrolig vakker sandstrand med
hulemalerier som er over 3000 år gamle. Mollbakken (gammelt havnivå) på
Nordland består av rundslipt stein. Her er det gjort en lang rekke funn fra vik-
ingtiden. Det fins mange lett tilgjengelige og eksotiske utfartsområder (for ek-
sempel Kvalnes og Sørlandshagen) og merkede turstier og infotavler. 
På strekningen Moskenes til Værøy krysser man  verdens sterkeste malstrøm
«Moskenesstraumen».  Området rundt Værøy passer perfekt for havfiske,
kajakkpadling og dykking. Sørland er øyas sentrum med Coop Prix med post i
butikk, kiosk, antikviteter, skatepark, bensinstasjon, fiskemottak, bilverksted,
kafé, kommuneadministrasjon, bibliotek og lege. Røssnesvågen er et pittoresk
og spennende område hvor vi finner en blanding av gammelt:  Værøy gamle
handelssted og fyr - og nytt: Landets mest moderne fiskefabrikk Lofoten Viking.



OVERNATTING – AKTIVITETER – REISELIV – MAT
Værøy Bryggehotell tlf. 76095010 Mail: post@lvb.no www.lvb.no
Bryggehotell, rorbuer, konferanser, sauna, restaurant, searafting, havfiske, hytter, faciliteter
campingvogn/bobil. Døgnutleie av båter, kajakk og biler. Sightseeingbuss.
Værøy Gamle Handelssted tlf. 97042982 Mail: post@vgh.no - info:www.vgh.no    
Utleie av rom på Gammeltelegrafen og Fiskarheimen Havly. Museum. 
Sjybrygga Fiskcamp tlf. 90051419  Mail: vidar@sjybrygga.no                    
Utleie av rom og båter. Havfiske.  Info: www.sjybrygga.com
Værøy Gamle Prestegård tlf. 76095411  Mail: hege@prestegaarden.no            
Utleie av rom. Restaurant lokal mat.  Info: www.prestegaarden.no
Paal Arnesen tlf. 92411446 for bestilling.  Mail: post@lvb.no
Båtturer med RIB til fuglefjell Måstad, 
Moskenesstraumen o.a. sightseeingturer etter avtale (min 4 pers) 
Minibuss og sightseeing. 
Værøy Skate/BMX park . Åpen alle dager. 
Lofoten Pub1 - Åpent 17-23 man-tors - 17-0230 fred-lørd - 17-22 søn.
Mail: lofotenpub1@outlook.com tlf.92879170
Bensvik Brygge – tel +47 90036246 – post@bensvikbrygge.no – www.bensvikbrygge.no 
Leiligheter og rom på kaikanten i  Værøy Havn
Værøy Kajakk – tel +47 94854372 – kajakk@bensvikbrygge.no –
www.bensvikbrygge.no/kajakk  Utleie av kajakker, guidede kajakkturerog grunnkurs
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KUNSTHÅNDVERK – HUSFLID 
– ANTIKVITETER – GAVER – KERAMIKK – SPA
Lofoten brukskunst/handicraft – bruktbutikk/antikviteter (sentrum) kunsthåndverk 
Åpent fra kl. 11 og etter behov (sommer) tlf. 45065800  Mail:jenssen.arild@gmail.com
Skarven keramikk/foto Tyvnesveien 10 (www.skarvenkeramikk.no) egen produsert keramikk 
med kystmotiv tlf. 48199927 Åpent alle dager - ring for avtale - nordishavet@hotmail.com
Lotus spa og massasje tlf. 48199927  Tyvnesveien 10 - Velvære/spa/massasje
Mail: nordishavet@hotmail.com   Info: www.lotus-spa.no Kaffe&kaker + Thai Takeaway
Artur Zukowski - skulpturer i tre - tlf. 45581783 - mail:azuko75@gmail.com
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