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Voorwoord van de kampvoorzitter 
 
De eilandengroep Lofoten in Noorwegen, ruim boven de poolcirkel, stonden altijd al 
op onze verlanglijst.  
Toen wij hoorden over een KNNV kamp op de Lofoten, kwam ook het boek 
“Wild…Scandinavië” van Ger Meesters, KNNV uitgeverij, uit. Daarin staan de 
mooiste natuurgebieden van Scandinavië en voor Noorwegen zijn dit Runde, de 
Lofoten en de Varanger, helemaal in het noorden. 
Vol enthousiasme hebben wij ons met een groepje van 7 personen aangemeld. 
Gelukkig kon het aangekondigde kamp één week naar voren geschoven worden, 
zodat wij hoopten op de Lofoten de nodige vogels te kunnen spotten. 
Op de heenreis hebben wij zo vroeg mogelijk Runde aangedaan en daar overdag met 
een boottochtje vele waarnemingen kunnen doen en vooral ’s avonds, het blijft heel 
lang licht, vele Papegaaiduikers en Grote Jagers van zeer nabij kunnen fotograferen. 

Ook een rots vol met Jan van Genten was via de 
telescoop goed te zien. 
Daarna vol verwachting naar de Lofoten boven de 
poolcirkel met 24 uur daglicht. 
In tegenstelling tot wat we verwachten was het daar 
tropisch warm, ruim boven de 30 graden overdag. Dat 
was voor de excursies vaak afzien, omdat er ook veel 
geklommen moest worden. 
Er waren prachtige vergezichten, maar de 
vogelpopulatie viel erg tegen. En omdat we maar één 
week een ontmoetingskamp hadden, wilden we ook 
niet al te ver reizen.  
Wel konden we de prachtige Roodhalsfuten goed 

bekijken. Vlinders en andere insecten werden er, 
waarschijnlijk door het zeer warme en droge weer, niet veel 
waargenomen. 
De plantenliefhebbers kwamen gelukkig wel de nodige 
soorten tegen en de bloeiende wilgenroosjes leverden voor 
de groep een mooi verhaal op over het toverstafje van de fee 

en de baard van de 
kabouter. 
Ook werd aan de 
hand van een draaiende sinaasappel rondom 
een stokje voor iedereen duidelijk waarom de 
zon boven de poolcirkel in de zomer zeer lange 
tijd niet en in de winter zeer lange tijd wel 
onder gaat. 
Het was een heel geslaagd kamp met als 
afsluiting een gezellige barbecue, waarbij een 
grote zalm niet mocht ontbreken. 
 

De voorzitter van dit kamp,  
Ruud Luttmer 



 

Donderdag 26 juli :  
Grunnforfjord : met wandeling door het Trollenbos 
 
Er moesten eerst boodschappen gedaan worden in Laukvik, dus het was een invasie 
van Hollanders in het kleine winkeltje. De reis ging verder naar de parkeerplaats net 
voor de dam bij Delp. 
 
 Aan het begin van de excursie was er een 
breed pad met heel veel bermplanten, die 
op zo’n eerste dag natuurlijk op naam 
gebracht moesten worden. 
Bosooievaarsbek, rolklaver en 
duizendblad stonden volop in bloei en 
toen het natter werd verscheen veenpluis, 
levendbarende duizendknoop, kraaiheide 
en bloeiend vetblad. Ook stonden er hele 
lage jeneverbes struikjes. De groep bleek 
snelle lopers en kruipers te hebben, maar 
bij een picknickplek hebben we 
gezamenlijk koffie gedronken. Het was 
een prachtige plek net tussen het fjord en 

het Heimervatnet meer. Het was heerlijk weer 
om te lopen en we besloten om het meer 
linksom te volgen. Een zeearend werd 
uitgebreid bekeken op zijn vlucht langs de 
bergkammen 
aan de 
overkant van 
het meer. Aan 
het einde van 
het meer 
stonden wat 
zomerhuisjes 

en daarlangs lopend vonden we het pad, dat terug 
ging naar het beginpunt. Van een echt pad was geen 
sprake, want het was erg rotsachtig en er hingen zelfs 
touwen om je vast te houden. We kregen gelukkig 
hulp van de jongelui. De kleinere rotsblokken met mos 
begroeid waren misschien wel de trollen in dit bos. We 
hadden uiteindelijk 10 km gelopen en dit was een 
mooie start van het kamp. 
 
Ellen Luttmer 
 
 
 
 



Excursieverslag Lofoten, 28-07-2018. 

Morfjord plus natuurgebiedjes en rondrit eiland. 
 
Met het hele kamp van 13 deelnemers gingen we per auto op pad met als voornaamste 
doel een vogelreservaatje te bezoeken.  
We namen de inmiddels al bekende weg richting Laukvik,  Delp en de Grunnførfjord 
om daar over de dam richting Morfjord te rijden. 
In Laukvik begonnen we met koffie in een speciale koffiebranderij, die verstopt lag 
achterin de haven.  Het zaakje was heerlijk rommelig ingericht met ouwe meuk 
(typerend vaak voor de inrichtingen van restaurantjes etc.) en het hele houten pand 
mocht wel een verfje gebruiken. 
Daarna langs de Coöp, want aan het einde van de dag zou het weinige brood dat daar 
te koop was, wel uitverkocht zijn.  

Het was eb en met name rechts van de dam lag het 
fjord droog. Een raaf liep op hoge poten door het lage 
water, een zeearend vloog over op zoek naar een 
dode of achtergebleven vis en een heel stel 
scholeksters stond te vergaderen. Na de dam 
kwamen al gauw een zoetwaterplas rechts van de 
weg tegen. Dit bleek het hele “natuurgebied” annex 
vogelreservaat te zijn. 
Maar zowaar bleek het de moeite waard! 

Meteen zagen we al een roodkeelduikersechtpaar met jongen zwemmen en een flinke 
groep steltlopers vloog over de plas heen. Witte 
achtervleugel: tureluurs. Ze streken neer tussen de 
stenen van de oever en hadden zo’n mooie 
schutkleur dat ze zelfs met de telescoop moeilijk te 
vinden waren. Bij het zoeken bleken niet alle 
tureluurs rode poten te hebben: er zaten zeker 
zoveel groenpootruiters tussen de stenen. 
Verschillende eenden soorten en natuurlijk veel 
barmsijzen waren te zien en te horen. 
Kortom: het was, zeker voor Noorse begrippen, 
een mooi kijkplekje voor vogels.  
 
We reden verder en kwamen langs een volgend 
natuurreservaat, dat bestond uit lage duintjes. 
Onderweg remden we plots met de voorste wagen, tot schrik van de volgers, omdat 
we een wel erg vreemde vogel in een weiland zagen lopen. Helaas ver weg, maar 
groot, hoog op de poten en een raar postuur met lange snavel.  Aanvankelijk kwamen 

we er niet uit, temeer daar de vogel wegrende 
(niet vloog) en de snel genomen foto’s erg vaag 
waren. Maar achteraf bleek het maar gewoon 
om een jonge wulp te gaan, die het vliegen 
blijkbaar nog niet machtig was. 
Het was inmiddels heel erg warm geworden 
(ook op de Lofoten beleefden wij een hittegolf 



met temperaturen tot tegen de 34 graden!) en we zochten wat beschutting te midden 
van de duintjes om daar te lunchen. De planten hier vormden duidelijk een andere 
gemeenschap dan we gewend waren in de overheersende veengronden hier. (zie de 
verslagen van eerdere KNNV-Lofoten kampen). 
Ook vlogen er veel huis- en oeverzwaluwen rond. Het was echter te heet om actief het 
mooie gebied te verkennen. Een deel van de groep besloot een meertje op te zoeken 
om daar te gaan zwemmen en een ander deel vond de auto met airco het meest 
aangenaam en besloot het eiland helemaal langs de fjorden rond te rijden om op die 
manier terug te keren naar de camping. 
Bij het Morfjord uitgestapt om naar de vele visdieven die daar visten te kijken en ons 
te verbazen over de vele prachtige (oor-?) kwallen die daar in het kristalheldere water 
dreven evenals de grote groene vissen. Om half drie waren we terug om met een ijsje 
in het (ook al warme) restaurant van de camping naar de Tour de France te kijken. 
 
Thijs Krösschell 
 
 

Excursieverslag Lofoten: Bergwandeling Matmora. 
27-07-2018.  13 deelnemers 
 
Route: vanaf de camping richting Laukvik. Na ca. 4 km. aan de rechterkant een pad 
met een aanduiding van de wandeling. Aan dat pad (meteen aan het begin of 100 
meter verder) de auto parkeren. Een richtingaanwijzer geeft aan waar het pad begint. 
Het betreft een vrij druk belopen route. 
Alle kampdeelnemers gingen dezelfde kant op. Dus met zijn allen per auto naar het 

beginpunt gereden. Omdat een deel van de excursie 
gangers de hele berg wilden overwandelen reed Ton met 
H-P door naar hun eindpunt om daar de wagen van H-P 
achter te laten, waarna ze zich weer bij de rest van de 
groep voegden.  
 
De helft van de mensen zou lopen tot een bergmeertje op 
ca. 2,5 km. gelegen en vandaar via dezelfde weg 
terugkeren; de andere helft zou doorlopen tot over de 
berg en met de daar neergezette auto terugkeren. Tot het 
bergmeer zou de wandeling niet al te moeilijk zijn. 
Ondergetekende heeft zich daarom tot excursieleider van 

de korte wandeling laten bombarderen, ook al is hij geen bergwandelaar. Zou toch 
moeten kunnen… 
Na een korte aanloop begon het pad, wat heet!, al behoorlijk steil te klimmen.  Ook de 
vergezichten werden daarom al snel steeds mooier. Eerst dus steeds maar als smoes 
om te stoppen, het genieten van deze vergezichten over de meren en het heuvelachtige 
met lage begroeiing gedecoreerde landschap aan de orde stellen. Het is tenslotte een 
excursie en geen sportprestatie. 
Maar dat was toch niet lang vol te houden. Het (mijn) hijgen werd dieper en de 
transpiratie heftiger en na een paar honderd meter stijging, vond ik het welletjes en 
besloot terug keren. De rest van de groep ging manmoedig door, ondanks de 



inmiddels gemaakte berekening dat 250 meter stijgen over 2,5 kilometer, dus een 
gemiddeld stijgingspercentage van 10% geeft… 
Dag excursieleider! Dan maar zonder verder. 
Het dalen was een niet minder moeizame bedoening dan het stijgen en je wordt al 
helemaal wanhopig als je inmiddels allemaal stijgende mensen met kleine kinderen 
passeert die vrolijk en schijnbaar gemakkelijk naar boven banjeren. 

Beneden aangekomen meteen de driepoot uit de 
rugzak gehaald en een halve fles water 
opgedronken. 
Om mij heen was het on-Noorweegs 
kwinkeleren van vogeltjes. Het bleek vooral om 
barmsijsjes en fitissen te gaan. Allemaal druk 
bezig hun kwetterende jongen te bevredigen. 
Het was aangenaam zitten daar aan het bospad, 
terwijl het zweet langzaam opdroogde. Ik ben 
bijna een uur bezig geweest om de barmsijsjes 

goed op de foto te krijgen en ondanks de vele foto’s die gemaakt zijn, is dat niet eens 
echt gelukt. Je hoort van alle kanten hun typische geluidjes; het lijkt of er tientallen 
vogeltjes zitten, maar ze zijn zo ontzettend snel en beweeglijk dat je ze toch amper 
goed te zien krijgt. 
Uiteindelijk toch maar opgestapt en een prachtig bospad afgelopen, parallel aan de 
doorgaande weg. 
En steeds veel vogelgeluiden: vinken, fitissen, de barmsijsjes, gewone sijsjes en een 
flink aantal grauwe vliegenvangers waren de meest gehoorde en geziene. 
Het brede pad werd steeds smaller en vochtiger. Midden in de rimboe stond opeens 
een gigantische Hobby-caravan met aanbouw en een apart wc hokje plus 
satellietschotel. Het onderkomen van een kluizenaar, 
een illegaal, een bosarbeiders onderkomen? 
Een goed gekozen plek in ieder geval, vlak bij een 
waterval; er was daar in het verleden mijnbouw. 
Nadat het pad zelfs zo nat werd dat er (vervallen) 
bruggetjes nodig waren om verder te komen, werd 
het opeens weer breder om te eindigen bij de 
doorgaande weg. De vogeltjes waren ook 
verdwenen. 
Een tijdje langs de weg gelopen, met aan ene kant 
zicht op de bergen en aan de andere kant het al 
genoemde merenlandschap. 
Voor de lunch de weg overgestoken en het enige 
minuscule, armetierige berkje opgezocht dat nog een 
beetje schaduw wilde geven (het was bloedheet; al 
enkele dagen was er sprake van een hittegolf) en 
daar genoten van het geweldige landschap. 
Bij de camping terug, toch nog even naar de “overkant”: het meer waarin een 
roodkeelduikerspaar met jongen vertoeft. Ah, ze zaten mooi aan de kant. Maar dit 
bleken bij nader inzien eenden te zijn, die te ver weg waren om op naam te brengen. 
De roodkeelduikers zaten natuurlijk ver weg midden op het water. Om te proberen 



goede foto’s te krijgen het weiland 
ingelopen, dat bijna manshoog 
begroeid was en moeilijk 
begaanbaar. Maar het leverde niets 
op: de duikers zaten te ver weg. 
Tegen half drie was de eenzame 
excursieleider weer terug op de 
camping waar hij zich zelf 
trakteerde op een verkoelend 
waterijsje. Al een half uur later 
kwamen de excursie gangers van 
de “korte” excursie terug. Met het 
verhaal dat het een flinke klim was 
geweest, landschappelijk fraai 
maar met weinig vogels en wat 

meer planten en als hoogtepunt van de dag een waternimf bij het meer. 
Als dieptepunt overigens de val van M., die daaraan een zere hand en schaafwonden 
overhield, maar dapper met broer en ouders de hele berg is overgewandeld naar het 
eindpunt. Wel gaven ze aan dat het een behoorlijk vermoeiende wandeling was 
geweest 
 
 
 
 
 
 
Ik blij met mijn prachtige vogelrijke 
boswandeling! 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Excursie 29 juli 2018, op Puffin jacht 
 
Het was zondag en het was heet! Wij besloten om deze dag zoveel mogelijk in onze 
auto, voorzien van airconditioning door te brengen en een reis te beginnen naar het 
noorden van de Lofoten. 
 
We boekten een boottripje naar de Papegaaiduikers, ook 
wel in goed “Nederlands” Puffin genoemd.  
 
Na een prachtige tocht langs inhammen, en baaien, met 
de prachtigste uitzichten kwamen we in Bleik, waar de 

boot op ons 
wachtte. (toen we 
de auto uitstapten, 
moesten we, 
vanwege de hitte, 
wel even naar 
lucht happen, maar 
eenmaal op de boot 
was dit gauw over, 
en was het zeer aangenaam).  

Na een tochtje van ca. 3 kwartier naderden we een eilandje waarop het wemelde van 
de vogels, vnl. Puffins. Er boven cirkelden zeker 6 
stuks Zeearenden, die op deze Puffins jacht 
maakten. Een tocht om het eiland heen bracht ons 
nog naar Zeekoeten en Alken, en nog meer 
Papegaaiduikers en Zeearenden. Een prachtige 
tocht vol emoties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op de terug tocht zijn we aan de 
Atlantische kust van het eiland gereden 
met weer andere uitzichten.  
De kaart bestuderend besloten we om via 
een aantal veerpontjes terug te gaan en we 



slingerden ons een weg richting een veerhaven waar we de oversteek konden maken 
naar de E10. Aangekomen bleek de laatste boot  reeds vertrokken te zijn, maar over 
anderhalf uur zou er nog een boot vertrekken naar Stokmarknes, en konden we nog 
via Melbu terug naar het kamp komen. Het was mooi weer, we genoten van de haven 
en de uitzichten. In de verte kwam de boot, die van eiland naar eiland hopte en 
uiteindelijk aankwam. Er werd een grote trekker uitgeladen, waarna ik opreed om de 
boot op te gaan. Maar we werden tegen gehouden met de mededeling dat de laatste 
haven die ze aandeden, Stokmarknes, geen loskade voor auto’s heeft. De boot vertrok 
zonder ons mee te nemen. Dus wij weer de hele weg terug geslingerd (zeker een drie 
kwartier) en zo ruim te laat voor de “sjok” aan te komen, die helaas op was. Wel een 
fantastische dag gehad, waar we met heel veel plezier aan terug denken. 
 
Ton en Jeannette van Rosevelt. 
 
 

 
De laatste avond van het Lofotenkamp: met Barbecue! 

 
Al vanaf bijna het begin van het kamp, nadat er grote halve drumvaten bedekt met 

gaas waren gezien op de camping die als BBQ dienst 
bleken te doen, was er sprake van dat onze laatste 
avond ook in het teken van zo’n vat moest staan. 
Al helemaal toen H-P enorme vissen in de vriezer van 
de Coöp in Laukvik had zien liggen! 
De kampkas bevatte weinig geld (weinig deelnemers, 
kort kamp en de melk voor de choc was duur), dus 
besloot iedereen zelf zijn “steentje” bij te dragen in de 
vorm van de vis, kip en lamskoteletten alsmede het 
drinken. Dat is voor een aantal kampdeelnemers best 
een dure kwestie geworden!  
Maar dat mocht de pret niet drukken. Een speciale BBQ-
commissie toog ’s middags speciaal helemaal naar 
Svolvaer om daar de aanvullende zaken in te kopen. 
Op de camping beschikten wij al de hele week over een 
prachtige buitenlocatie met zitbanken en –tafels, een 
heuse sauna en een slechtweer accommodatie, die tot nu 
toe vanwege de hittegolf niet nodig was geweest. Elke 
avond eisten wij dit plekje brutaal op en de andere 
campinggasten respecteerden dat zowaar.  
Na de dagelijkse excursie gingen de meeste 
kampdeelnemers flink aan de slag met de 
voorbereidingen. En het zag er al snel prachtig uit: de 
twee volle tafels met salade, vlees, een gezellig 

samenraapsel van borden en bestek en drinken. HP en zijn nageslacht ontfermden zich 
over het BBQ-gebeuren en het vakkundig ontleden van de vis, die behalve zijn kop, 
ook nog van binnen volledig gevuld bleek te zijn…(brrrr). 
 



 
Ton bleek een ware BBQ-specialist die het 
grootste deel van de avond achter de BBQ-ton 
aan het bakken, grillen en omkeren van het vlees 
bezig was. 
De vis was 
inmiddels al 
helemaal 
gaar en 
keurig 
ontleed door 

het mannelijke deel van de familie R. 
En wel in prachtige roze zalmforelmoten, die 
heerlijk smaakten.  
Al snel zaten we allemaal te smikkelen en te 
genieten, met een schuin oog kijkend naar de 
lucht, die toch wel wat aan het donkeren was. 
Maar ach, hadden we al niet de hele week zon en meer dan 30 graden? 
Tot het begon te waaien en het toch wel erg dreigend begon te worden. We hadden 
het nog niet geconstateerd of de bui barste los. In een mum van tijd waren de tafels 
doorweekt, maar mede door het ferme optreden van de jeugd was het eten gered en 
snel naar binnen gebracht. Konden we toch nog een keer gebruik maken van de 
accommodatie, die overigens heel gezellig was met kleine lampjes en een open 
vuurplek in het midden. Zo ongeveer ingericht als we hadden gezien in het 
Vikingmuseum. En net zo schemerig. Gelukkig dreef de bui al vrij snel over en 
konden we weer naar buiten. 
Na een paar genoeglijke uurtjes was de boel op en kon alles worden opgeruimd. De 
volgende morgen was, afgezien van de overvolle afvalbak, niets meer te zien van het 

smulfeest van de vorige 
avond. 
Voor één van de 
deelnemers bleek het 
achteraf een 
gedenkwaardige avond te 
zijn geworden, een 
keerpunt in zijn leven: 
vanaf die avond is hij 
vegetariër geworden. 
(alhoewel: een visje mag 
zo nu en dan nog wel…). 
 
Thijs Krösschell 
 
 

 
 



Vogellijst van de waargenomen soorten tijdens het kamp in 
Sandsletta op de Lofoten. 

 
De lijst is klein, wat aan verscheidene oorzaken te wijten is: 

- Het was een kort kamp met 5-6 excursiedagen 

- Het was net die week ontzettend warm met temperaturen van rond de 32-34 

graden Celsius. 

- In feite zijn er slechts drie verschillende biotopen bezocht: de bergen, met name 

de Matmora, enkele zoetwaterplassen, die opmerkelijk leeg waren op de plas 

genoemd in het excursieverslag van28 juli na. Twee kampdeelnemers hebben 

een Puffin safari gemaakt vanaf Langenes. Er waren excursies bij waar slechts 

drie vogelsoorten werden genoteerd. 

- De aanwezige kennis van vogels binnen het kamp. 

- Het tijdstip van eind juli: vogels zingen niet meer en zijn moeilijk 

waarneembaar. Dat geldt zeker voor de “bosvogels”, op de alom 

tegenwoordige barmsijs na. Dus zijn er vogels gemist en een flink aantal kbv-

tjes (kleine bruine vogeltjes) genoteerd. 

- Voor meer waarnemingen in deze streek verwijs ik naar de vogellijsten die 

staan vermeld op de eerder gehouden kampen van de KNNV (zie website). 

De bedoeling van de AKC met dit kamp was dat het niet alleen zou gaan om die ene 
week op de Lofoten, maar ook het geheel van heen- en terugreis, gecombineerd met. 
Een deel van de kampdeelnemers ( 7 mensen) hebben inderdaad een 10 weekse reis 
door Noorwegen gemaakt, waarbij het kamp middenin de reisperiode lag. De andere 
kampdeelnemers waren korter is Noorwegen en zijn min of meer rechtstreeks naar de 
Lofoten gereisd en terug (evt. met een omweg via de Noordkaap…). 
De groep van 7 heeft gedurende hun reis ongeveer 90 vogelsoorten waargenomen. 
In onderstaande lijst zijn echter alleen opgenomen de waarnemingen gedaan binnen 
de kampperiode. 
Voor de verandering worden de waarnemingen in alfabetische volgorde vermeld. Wij 
hebben nl. meer met de witte dan met de groene invullijsten gewerkt. 
Thijs Krösschell 
 
 

Aalscholver Phalacrocorax carbo 26/7. 28/7 

Alk Alca torda Puffinexc. 29/7 Langenes 

Barmsijs (grote?) Acanthis flammea Alle dagen 

Blauwe reiger Ardea cinerea 26/7 

Boerenzwaluw Hirundo rustica 26/7 

Bonte kraai Corvus cornix Alle dagen 

Boompieper Anthus trivialis 30/7 

Ekster Pica pica Alle dagen 

Fitis Phylloscopus trochilus 27/7;28/7;30/7 

Geelgors Emberiza citrinella 27/7 

Graspieper Anthus pratensis 28/7 

Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata 27/7 



Groenling Chloris chloris Camping, 26/7 

Groenpootruiter Tringa nebularia 28/7 

Grote mantelmeeuw Larus marinus 28/7 

Huismus Passer domesticus Meeste bebouwing 

Huiszwaluw Delichon urbicum 28/7.  

Jan van Gent Morus bassanus Fjord Laukvik 

Kleine mantelmeeuw Larus graellsii 26/7 

Koolmees Parus major 26/6 

Kramsvogel Turdus pilaris Haast alle dagen, 
camping 

kuifaalscholver Phalacrocorax aristotelis 26/7 

Kuifeend Athya fuligula 28/7 

Merel Turdus merula 26/7 

Moerassneeuwhoen Lagopus lagopus 27/7 

Noordse stern Sterna paradisaea 28/7 

Oeverpieper Anthus petrosus 26/7 pier Laukvik 

Oeverzwaluw Riparia riparia 28/7 

Raaf Corvus corax Alle dagen 

Rietgors Emberiza schoeniclus 26/7  ruraal terrein pier 
Laukvik 

Roodkeelduiker Gavia stellata Meer bij camping; 27/07 

Ruigpootbuizerd Buteo lagopus 30/7 

Scholekster Haematopus ostralegus Alle dagen 

Sijs Spinus spinus 27/7 

Stormmeeuw Larus canus Alle dagen bij water 

Tapuit Oenanthe oenanthe 26/7 pier Laukvik 

Tureluur Tringa totanus Bij campingfjord. 28/7 

Vink Fringilla coelebs Camping, 26/7 

Visdief Sterna hirundo 28/7 

Wilde eend. Anas platyrhynchos 26/7 

Wilde Zwaan Cygnus cygnus 29/7 meer achter 
camping. Met jongen 

Witte kwikstaart Motacilla alba Alle dagen 

Wulp Numenius arquata 28/7 

Zeearend Haliaeetus albicill Haast alle dagen tijdens 
excursies 

Zeekoet Uria aalge 29/7. Puffinexc.Langenes 

Zilvermeeuw Larus argentatus 26/7 Laukvik 

 

 
 
 
 
 



Plantenlijst Lofoten 2018 
 

Familienaam Soort naam Nederlandse naam 
 
Aceraceae  Acer pseudoplatanus    Gewone esdoorn   
Apiaceae   Aegopodium podagraria    Zevenblad  
Apiaceae   Anthriscus sylvestris    Fluitenkruid   
Asteraceae   Achillea millefolium    Duizendblad   
Asteraceae   Achillea ptarmica     Wilde bertram   
Asteraceae  Antennaria dioica     Rozenkransje   
Asteraceae   Artemisia vulgaris     Bijvoet   
Asteraceae  Cicerbita alpina    Alpensla 
Asteraceae   Gnaphalium sylvaticum    Bosdroogbloem   
Asteraceae   Leontodon autumnalis    Vertakte leeuwentand  
Asteraceae   Matricaria suaveolens    Schijfkamille   
Asteraceae  Solidago virgaurea    Echte guldenroede       
Asteraceae  Taraxacum  sektion Ruderalia  Paardenbloem  
Asteraceae  Tripleurospermum maritimum  Reukloze kamille   
Asteraceae  Cirsium helenioides   Ongelijkbladige distel  
Betulaceae   Alnus incana     Els  
Betulaceae   Betula nana     Dwerg berk  
Betulaceae   Betula pubescens     Zachte berk  
Blechnaceae   Blechnum spicant     Dubbelloof  
Boraginaceae   Mertensia maritima    Oesterplant  
Boraginaceae  Myosotis scorpioides    Moerasvergeet-mij-nietje 
Brassicaceae   Cakile maritima                                          Zeeraket  
Brassicaceae   Cardamine pratensis    Pinksterbloem 
Campanulaceae Campanula glomerata   Kluwenklokje  
Campanulaceae  Campanula rotundifolia    Grasklokje  
Campanulaceae Campanula uniflora   Eenbloemig klokje 
Caprifoliaceae  Linnaea borealis     Linnaeusklokje  
Caprifoliaceae  Valeriana sambucifolia    Een valeriaan 
Caryophyllaceae  Silene dioica      Dagkoekoeksbloem 
Caryophyllaceae  Silene vulgaris    Blaassilene 
Caryophyllaceae Stellaria gramminea   Grasmuur 
Cornaceae   Cornus suecica     Zweedse kornoelje  
Crassulaceae  Rhodiola rosea     Rozewortel 
Cupressaceae  Juniperus communis ssp. nana   Jeneverbes  
Cyperaceae  Eriophorum angustifolium  Veenpluis 
Diapensiaceae  Pyrola minor     Klein wintergroen 
Dipsacaceae   Knautia arvensis     Beemdkroon 
Droceraceae   Drosera anglica    Lange zonnedauw  
Droseraceae   Drosera rotundifolia   Ronde Zonnedauw  
Dryopteridaceae  Dryopteris felix-mas    Mannetjesvaren  x 
Equisetaceae  Equisetum arvense     Heermoes   
Equisetaceae  Equisetum fluviatile    Holpijp  
Equisetaceae  Equisetum sylvaticum    Bospaardenstaart  



 
Familienaam Soort naam Nederlandse naam 
 
Ericaceae   Andromeda polifolia     Lavendelhei  
Ericaceae   Arctostapylos uva-ursii    Berendruif  
Ericaceae   Calluna vulgaris     Struikheide  
Ericaceae   Empetrum  nigrum     Kraaiheide   
Ericaceae   Vaccineum myrtillus    Blauwe bosbes  
Ericaceae   Vaccineum uliginosum    Rijsbes  
Ericaceae  Vaccineum vitis-idaea    Rode bosbes  
Fabaceae   Lathyrus pratensis    Veldlathyrus  
Fabaceae   Trifolium pratense     Rode klaver  
Fabaceae  Trifolium repens     Witte klaver  
Fabaceae   Vicia cracca      Vogelwikke  
Fabaceae  Anthyllis vuneraria    Wondklaver 
Fabaceae   Lotus cornuculatus     Gewone rolklaver  
Geraniaceae   Geranium sylvaticum    Bosooievaarsbek  
Iridaceae  Iris pseudacorus    Gele lis 
Lamiaceae  Prunella vulgaris    Gewone brunel  
Lamiaceae  Stachys sylvatica    Bosandoorn 
Lentibulariaceae Pinguicula vulgaris    Vetblad  
Lycopodiaceae  Lycopodium clavatum    Grote wolfsklauw  
Melanthiaceae  Narthecium ossifragum    Beenbreek  
Menyanthaceae  Menyanthes trifoliata    Waterdrieblad  
Oleaceae   Fraxinus excelsior    Es  
Onagraceae   Epilobium palustre     Moerasbasterdwederik  
Onagraceae  Chamerion(Epilobium)angustifolium  Wilgenroosje  
Orchidaceae  Dactylorhiza maculata    Gevlekte orchis  
Papaveraceae  Papaver croceum     Syberische papaver  
Parnassiaceae  Parnassia palustris     Parnassia  
Pinaceae   Picea abies      Fijnspar   
Pinaceae   Pinus sylvestris     Grove den  
Plantaginaceae  Plantago major     Grote weegbree  
Plumbaginaceae  Armeria maritima     Engels gras  
Poaceae  Leymus arenarius     Zandhaver  
Poaceae   Molininea caerulea     Pijpenstrootje  
Poaceae   Phalaris arundinacea    Rietgras  
Polemoniaceae  Polemonium caeruleum    Jacobsladder   
Polygonanceae  Polygonum (Bistorta) viviparum  duizendknoop 
Polygonanceae  Rumex acetosa     Veldzuring  
Polygonanceae  Rumex crispus    een Krulzuring  
Polygonanceae  Rumex longifolius     Noordse zuring  
Polygonanceae  Rumex obtusifolius    Ridderzuring  
Polypodiaceae  Polypodium vulgare    Eikvaren  
Ranunculaceae Aquilegia vulgaris     Wilde akelei 
Ranunculaceae Caltha palustri  s palustris   Dotterbloem 
Ranunculaceae  Ranunculus acris     Scherpe boterbloem  



 

Familienaam Soort naam Nederlandse naam 
 
Rosaceae   Alchemilla alpina     Alpen vrouwenmantel  
Rosaceae   Alchemilla subcrenata    Geplooide 
vrouwenmantel  
Rosaceae   Comarum palustre     Wateraardbei  
Rosaceae   Filipendula ulmaria    Moerasspirea  
Rosaceae   Fragaria vesca     Bosaardbei  
Rosaceae  Geum macrophyllum   Groot nagelkruid 
Rosaceae   Geum rivale      Knikkend nagelkruid   
Rosaceae   Geum urbanum    Geel nagelkruid  
Rosaceae  Potentilla anglica    Kruipganzerik 
Rosaceae   Potentilla  anserina     Zilverschoon  
Rosaceae   Potentilla erecta     Tormentil    
Rosaceae   Rubus chamaemorus   Kruipbraam 
Rosaceae   Sorbus aucuparia     Wilde lijsterbes  
Rubiaceae   Galium aparine     Kleefkruid  
Rubiaceae   Galium boreale     Noords walstro  
Saxifragaceae Saxifraga aizoides    Gele bergsteenbreek 
Scrophulariaceae  Melampyrum pratense    Hengel  
Scrophulariaceae  Melampyrum sylvaticum    Boshengel  
Scrophulariaceae  Rhinantus minor     Kleine ratelaar  
Scrophulariaceae  Veronica chamaedris    Gewone ereprijs  
Scrophulariaceae  Veronica officinalis    Mannetjesereprijs  
Urticaceae   Urtica dioica     Grote brandnetel  
Woodsiaceae  Athyrium filix-femina    Wijfjesvaren  
 
Ellen Luttmer 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Nog enkele sfeer beelden: 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 
excursi
es worden uitgelegd 

 
 
 
 
 

Even lekker zwemmen in bergmeertje 

uitrusten bij een tipi 



 
 
 
 
 
 
 
 
De “Sjok” tafel 

 
 
 
 

 
 

 
                Middennacht op de camping fjord. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Mooi plekje apart 
 
 
 

Deelnemers: 
Annemiek, Roeland, Claudine, Thijs, Marie-José, Ellen, Ruud, Hans Peter, Mildred,  
Kennard, Mirte, Ton, Jeannette, Han 
 


