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Loppa øy og Loppa kommune

Loppa er ei rik og variert fugleøy. Fuglefjellet med alke, lomvi og lunde er en 
opplevelse i seg selv, og stupende storjoer på platået er en lett skremmende 

bonus. Blåstrupen liker seg mellom husene og i myrlendt fjellbjørkeskog, og 
tårnfalk jakter på smågnagere i liene. Sildemåkene i varierende gråtoner 
hekker ved Matmorstuva. Og utenfor ligger det berømte Lopphavet.

Loppa er ei øy like nord for fylkesgrensen 
mellom Troms og Finnmark. Kun én 

fastboende holder til på øya hele året, men i 
sommerhalvåret øker befolkningen til over 30. 
De østlige områdene av øya er tidligere dyrket 
med beitemark og eng med rik blomsterprakt. 
Loppasanden er ei lang sandstrand sør på øya 
med store sandyner innefor. Stranda tiltrekker 
seg måker og vadere, og man kan se myrsniper, 
dvergsnipe, steinvender med flere her i juli-
august. Området ovenfor stranda består av 
sandyner og strandvegetasjon.

Beste besøksttid
Beste tidspunkt for å besøke Loppa er på sommeren og 
tidlig høst, fra mai til september. Hekketiden er avsluttet 
mot slutten av juli for de fleste artene, men lunde og 
sildemåke holder stand ennå noen uker. Både mai og 

september er gode trekkmåneder som kan gi mange 
interessante  observasjoner. 

Habitat og observasjonsarter
Fuglefjellet består av grønne graslier i sør, men blir fort 
bratt og utilgjengelig. Berggrunnen er her stort sett 
skifrig, noe som gir gode hekkeplasser for de artene som 
hekker skjult. Lunde hekker i gressbakker, fjellsprekker 
og ur med de største forekomstene fra Sfingsodden til 
Storskardet. Lomvi og alke hekker tettest i fjellet fra 
Svarthellaren til Storskardet. Fuglefjellet slutter ved 
Kobbekeila. Krykkjekolonien som tidligere fantes i 
Krykkjeberget nordvest på øya er nå borte.
 Lunde, alke og lomvi er karakteristiske arter i 
fuglefjellet. Det antas å hekke rundt 3000 par lunde, 
1000 par alke og 500 par lomvi på øya. Havsvale og 
stormsvale er påvist i hekkesesongen på Loppa, men vi 
vet svært lite om disse bestandene.
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Kirkestedet Solberg sett fra hurtigruta
© Geir Systad
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 Sildemåke er en viktig art på Loppa. Tidligere 
dominerte den nordlige underarten fuscus her, men 
utover 90-tallet økte forekomsten av gråere fugler, mest 
sannsynlig underarten intermedius. Det hekker ennå ca. 
50 par på øya. Gråmåke og svartbak er nok mer tallrike, 
og det finnes kolonier av disse på nordenden av øya. 
Fuglefaunaen på platået er dominert av tyvjoer, storjoer, 
fiskemåker, svartbaker og en og annen småspove. Enkelte 
år er det store rødnebbternekolonier her oppe, mens 
disse i andre år kun er å finne i strandsonen. Loppa var 
den første plassen storjo ble påvist hekkende i Norge, 
og det hekker nå flere enn 20 par årlig. Rundt 100 par 
tyvjo hekker i gode år.
 Flere par med fjellvåk og tårnfalk hekker i fuglefjellet 
i gode smågnagerår. Havørn hekker også på øya, og hvis 
man er heldig, får man se både kongeørn, jaktfalk og 
vandrefalk på næringssøk i fuglefjellet.
 Storskarv hekker på Marholmen innenfor Loppa øy. 
Kolonien kan sees fra Solberg, og vises godt som et hvitt 
felt nord på holmen. 
 I kulturlandskapet på østsiden finnes det arter som 
grågås, ærfugl, rødstilk, steinskvett og gråtrost. Blåstrupen 

Lundefugl med variertdiett til ungen. Lundene tar med 
seg sildeyngel, tobis, sei og en rekke andre arter inn til 

ungen, og kan holde på flere titalls fisk samtidig.

er vanlig, og slår sivsangeren så vidt i variasjon og intensitet 
i sangen. 
 Det er sett over hundre arter på Loppa øy, med 
mange sørligere innslag som for eksempel låvesvale 
og gjerdesmett. I gode smågnagerår jakter jordugla på 
engene. Ved Solberg er det observert svarthalespove, og 
sotsnipe er en vanlig gjest på seinsommeren. Steinvender, 
sandlo og myrsnipe er vanlige og en rekke andre arter kan 
sees utover ettersommeren.
 Loppa ligger langt ute i havet, og bør kunne være en 
egnet plass for å se på trekkende fugler som drar forbi. 
Gulnebblom er en aktuell art som trekker nordover i 
april-mai. Arktiske gjess, lirer og joer er andre muligheter. 
 

Adkomst
Loppa nås med hurtigbåt fra Øksfjord, eventuelt fra 
Hammerfest via Øksfjord. Nærmeste flyplasser er Hasvik, 
Hammerfest og Alta. Tidligere var det mulig å stoppe 
hurtigruta i sundet mellom Loppa og fastlandet, og bli 
hentet med småbåt.
 Loppa øy har et fint turterreng med god 
framkommelighet. Det er veg fra hurtigbåtkaia i Mevær 
sørover til Solberg og Loppasanden, og nordover til 
Yttervær. Det går sti fra Mevær til Solberg rundt Mønes. 
Turmulighetene er varierte og mange, og under er et par 
muligheter nevnt.
 For å komme opp på platået, kan man gå opp 
fra Meværbukta rett nord for vegskillet. Man kan 
enten gå langs kanten av fuglefjellet fra Sauhallen mot 
Pipersberget og videre, eller ta stien mellom Stormyra og 
Matmorstuva. Det er flatt og fint oppe på platået, og man 
kan gå nordover og ned ved Yttervær, for så å følge vegen 
tilbake. Turen blir kortere ved å gå ned nord for Krakelva 
og ned til Krakodden. Fjellet er skifrig og løst, og man må 
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Havørna er en av flere rovfuglarter som sees daglig på 
Loppa 
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være forsiktig med å gå for langt utpå kanten. 
 En annen fin tur er over Loppasanden fra Solberg 
sørover til Fjellavløysingsodden. Mellom Loppasanden 
og Fjellavløysingsodden er det et område med flotte 
jettegryter gravd ut av sjøen. Lenger sør går man over 
et felt med gamle strandterrasser med rullestein. Dette 
er ikke det mest fuglerike området, men man kan se 
arter som bergirisk, fjellvåk og andre arter knyttet til 
bjørkebeltet. Tilbake kan man gå over Fjellavløysingen 
og ned til Rossmolvika. Aktuelle arter her er havørn, 
fjellvåk, ringtrost og polarsisik.

Annen informasjon
Området fra Rekskardet i sør til Skagsodden i nord 
med deler av platået er lagt ut som naturreservat. Det 
er forbud mot teltslagning, kamuflasjeinnretninger 
og tilsvarende, men det er ikke ferdselsrestriksjoner i 
reservatet, selv om man må ta hensyn til at fuglelivet 
ikke skal forstyrres unødig.

Faktaarket er laget av Geir Systad
Geologien er variert på Loppa. Her utsikt fra 

Fjellavløsningen til Loppakalven.

Mevær til høyre og kirkestedet Solberg til venstre. Loppasanden strekker seg sørover fra Solberg.
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Storjo ble funnet 
hekkende på Loppa i 
1975 for første gang i 
Norge.
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