
En perle ytterst i Lofoten
RØST KOMMUNE



Hovedøya Røstlandet utgjør nesten halvparten av landarealet,
men er likevel ikke mer enn 11 moh. på det høyeste. Den  
ekstreme beliggenheten og det flate landskapet gjør at det er 
svært mye himmel på Røst. Kunstnere fra hele verden har  
gjennom lange tider latt seg inspirere av det spesielle røstlyset 
og stemningen blant fugl, fisk og folk. 

På grunn av plasseringen midt i havet er gjennomsnittlig 
temperatur over frysepunktet hele året. Øyene ytterst i Lofoten 
er dermed det nordligste stedet i verden som ikke har noen 
vinter etter meteorologiske definisjoner. Under Lofotfisket i 
februar og mars er det derfor perfekte forhold for å henge de 
store mengdene med skrei på hjell, slik at vær og vind kan lage 
tørrfisk av prima kvalitet. Dette har vært gjort på Røst i hundre- 
vis av år, og kvaliteten ble satt pris på allerede i 1432 av den 
venetianske handelsmannen Pietro Querini, som havnet på Røst 
etter et dramatisk skipsforlis. Størstedelen av tørrfisken ekspor-
teres fortsatt til Querinis hjemlige trakter – Italia.

Røst er med dette en særegen kombinasjon av et levende fiskeri- 
og jordbrukssamfunn med en åpen og internasjonal kultur. 
Ta gjerne turen, vi setter alltid pris på besøk!

Helt ytterst i Lofoten – ti mil ut i havet fra fastlandet 
– ligger øyriket Røst. Her bor det rundt 600 mennesker, 
side om side med en av Europas største sjøfuglkolonier 
og en av verdens rikeste fiskebestander. 

Velkommen til Røst
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Right out in Lofoten - ten miles at sea from the mainland - lies 
the Røst archipelago. Around 600 people live here, side by side 
with one of Europe’s largest seabird colonies and one of the 
world’s richest fishing stocks.

Alle remotissime Lofoten – a 10 miglia al largo dalla terraferma 
– si estende l’arcipelago di Røst. Abitato da circa 600 persone 
che convivono fianco a fianco con una delle più numerose 
colonie di uccelli marini d’Europa, rappresenta una delle risorse 
ittiche più ricche del mondo.

I hundre dager befant vi oss i paradisets  
første krets, til skam og skjensel for Italias riker  
Christoforo Fioravante, mannskap på ”Querina” som forliste utenfor Røst i januar 1432”



Røst er det viktigste fiskeværet under Lofotfisket, og i denne 
perioden er havet fullt av fisk, havna full av båter og øya full 
av liv. Utover sommeren viser flere av øyas seks fiskebruk frem 
årets tørrfiskproduksjon for besøkende, selvfølgelig med prøve- 
smaking. Vil du ut i båt selv, er det flere som tilbyr fisketurer og 
båtutleie.

På våren og sommeren arrangeres det også turer i båt ut til 
fuglefjellene og Skomvær fyr lengst ute, hvor billedkunstneren 
Theodor Kittelsen bodde en periode på slutten av 1800-tallet. 
I fuglefjellene er den karakteristiske lundefuglen den mest tall-
rike arten, med rundt 350 000 hekkende par. Her vil man også 
kunne se havørn, skarv, alke, lomvi og krykkje på veien.

På selve Røstlandet er det et rikt utvalg av helårsåpne kafeer og 
spisesteder og flere gallerier. Det er enkelt å sykle rundt hele 
øya, og det finnes flere fine turstier som passer for liten og stor. 
På veien kan du ta en titt på Røst kirke eller de gamle kirke- 
ruinene, eller se nærmere på det gamle handelsstedet Brygga.

Siste helga i juni hvert år arrangeres Lundefestivalen på Røst, 
med mye musikk og moro. I tillegg arrangeres havfiskefestival, 
og innimellom settes det også opp opera. Querini-operaen ble 
fremført for første gang på Røst i 2012, til strålende kritikker fra 
nasjonal og internasjonal presse.

Røstsamfunnet har mye  
å tilby hele året 
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Røst is the main fishing village in the fishing season, and during this 
period the sea is full of fish, the harbour brimming with boats, and 
the island bursting with life. Røst boasts a wide choice of cafés and 
restaurants that are open all year round, as well as several galleries.

Røst è il villaggio di pescatori più importante durante la 
stagione della pesca, nota in norvegese come “Lofotfisket”: in 
questo periodo il mare pullula di pesci, i porti si riempiono di 
imbarcazioni e l’ isola si anima di vita. L’ isola di Røstlandet offre 
una vasta scelta di caffè, ristoranti e gallerie aperti tutto l’anno.

This must be the most moving work of music  
theatre ever to be written about dried fish
Financial Times om Querini-operaen på Røst”



Med fly er det er to daglige avganger mellom Bodø og Røst i 
ukedagene, og én i helgene. Det er også daglig flyforbindelse 
med Leknes i Lofoten. Mer informasjon om rutetider finner du 
hos Widerøe.

Det går minst én daglig ferge mellom Bodø og Røst. Ferga 
anløper også Værøy og Moskenes i litt forskjellig rekkefølge og 
frekvens. På sommeren kjører ferga en egen rute med en bedre 
forbindelse mellom Røst og Værøy/Moskenes. Mer informasjon 
om rutetider finner du hos Torghatten Nord.
 
Røst har flere overnattingssteder, og de fleste av dem har også 
fasiliteter for kurs og konferanse. Vi er stolte av å ha spisesteder 
som lager god mat av lokale råvarer. 

Kommunens turistinformasjon er bemannet på sommeren. 
Ellers i året må du gjerne ta kontakt med et av overnattings- 
stedene eller kommunens servicetorg for hjelp til å planlegge 
turen til Røst.

Reis til Røst!
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Flights depart twice daily between Bodø and Røst on weekdays, 
and once at weekends. There is at least one ferry daily between 
Bodø and Røst. Røst has several places to stay, and many of 
them offer course and conference facilities. We are proud of our 
restaurants, which prepare excellent cuisine from local produce. 

The municipality’s tourist information is staffed in the summer. 
During the rest of the year you can contact one of the hotels, or 
the municipality’s customer services, for help with planning your 
trip to Røst.

Røst è raggiungibile con due voli in partenza da Bodø nei giorni 
feriali e uno nel fine settimana. Ogni giorno almeno un traghetto 
assicura il collegamento tra Bodø e Røst. Røst offre diverse 
strutture ricettive, molte delle quali dotate di locali per corsi e 
conferenze. Nei nostri ristoranti siamo orgogliosi di servire  
gustose pietanze a base di prodotti locali. 

L’ufficio di informazioni turistiche del comune è aperto nei mesi 
estivi. Il resto dell’anno è possibile pianificare un soggiorno a 
Røst rivolgendosi direttamente agli alberghi o al centro  
comunale di assistenza.

Vårherre har skapt Røst for at vi skal ha  
et lite bilde av himmelen mens vi venter
Per Fugelli, professor i sosialmedisin”



POST I BUTIKK

Kolonial • Gaveartikler • Tipping
Post i butikk • Ka�ekrok

Åpningstider:
Mandag–fredag: 0900–1800

Lørdag: 1000–1500

Jernvare • Rørdeler • Trelast • Maling
Fiskeutstyr • Propangass

Åpningstider:
Mandag–fredag: 0900–1630

Lørdag: 1000–1500

Telefon Joker: 76 09 61 03
E-post: joker.rost@joker.no

Tlf. 76 09 60 60/916 68 975
lilleglea@btkjeden.no

RORBUER 

OVERNATTING - GUIDING - OPPLEVELSER 
 

www.utrost.no Tlf. Booking:  926 85 601 / 954 02 626 

RØST HAVFISKE CAMPING

Tlf. 992 58 348 • E-post: info@rosthavfiske.com
www.rosthavfiske.com

Havly Røst 
Bed & Breakfast

+47 76 09 69 00 
havly.roest@nm-hotels.no  

Elektro på Røst

firmapost@hovdan.as
Tlf. 76 06 09 99 • www.hovdan.as

Charter og guidede båtturer til 
Skomvær Fyr med M/S Inger Helen 
i regi av Kårøy Rorbucamping.

Takk til våre  
samarbeidspartnere!



TOURIST INFORMATION:
Telephone: + 47 45 49 21 86
Røst kommune +47 760 50 500
www.rost.kommune.no

www.lofoten.info
www.lofotportalen.no
www.visitnordland.no

Ferry: www.torghatten-nord.no
Plane: www.wideroe.no

T.H.E. CREATOR
artGALLERY - BAR - EVENThouse

The Absolute Place 2 be at Røst

Tyvsøyav. 18, 8064 Røst • +47 950 25 191
torhalvorsen@online.no

www.thecreator.no
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