
STRENDENE PÅ HERDLA

Kringom i Hordaland er strendene
gjerne små. Stadig fleire av dei som
blir nytta til bading, er skapte av 
menneske, med tilkøyrd skjelsand.
Strendene på HERDLA har fått utvikla
seg naturleg gjennom fleire tusen år.
Men skal du bada på Herdla, lyt du
gjera det utanfor reservatet. 

I Herdlevågen og i vika ved snuplassen
er det strender med finsand og mudder.
Vest for Kallsøyna er det sandstrand, i

Vestrefjæra grusstrand og nord for Vestre-
fjæra blokkstrand. I Prestvika finst alle
strandtypane i eit lite område. Forklaringa
på mangfaldet er at nokre stader ligg utsett
til for bølgjer og straum, medan andre ligg
meir skjerma.

I Vestrefjæra kan ein lettast sjå resultatet
av bølgjene si utrøyttande verksemd. Det
meste av arbeidet gjer dei under vinter-
stormane. Når stormbølgjene bryt, plukkar
dei laus stein som blir kasta inn mot land.
Der steinane fell ned, blir det danna ein
strandvoll. Dei runde steinane hamnar i
strandvollen, medan dei flate blir hivde
lenger og dett ned på innsida. Derfor er det
mest uråd å finna flate steinar nede på
stranda, medan dei runde sit relativt fast
nede i lag av sand og fin grus.Strandvollane
endrar seg frå år til år. Om stormane kjem
ved flod sjø, vil lausmassar òg bli gravne ut
i skråninga ovanfor stranda, slik at torv og
buskfuru glir ut. Innover i bukta av Vestre-
fjæra er steinane mindre, både på stranda
og på strandvollen. Årsaka er at bølgje-
energien blir spreidd innover i bukta,
medan han er konsentrert ute på oddane.

Sandstrendene er best å studera når det er

lågvatn. I Prestvika blæs pålandsvinden i tørt
vêr sand frå stranda og opp på land,der det
legg seg flygesand. Nede på stranda finn vi
ofte små parallelle rygger danna av bølgjer,
«bølgjerifler», og spor etter det livet som

går føre seg under overflata. Både børste-
makk, som produserer små sandpyramidar,
og skjel av ymse slag lever der. Dei er noko
av grunnlaget for det rike fuglelivet på
Herdla.
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VISITTKORT FRÅ FJERNE FJELL 

Rombeporfyr og flint finst ikkje i fast fjell på Vestlandet, men er du heldig, kan du finna
dei langs strendene på vest- og nordsida av Herdla.Dei må ha kome langvegsfrå: Anten
vart dei plukka opp av isen som strøymde langs Norskerenna, eller dei kom drivande
med havstraumane, innefrosne i isfjell.Rombeporfyren, ein vakker raudleg bergart med
lyse feltspatflekker, kom frå Oslofeltet. Flinten, til velsigning for steinalderfolket, kom frå
Danmark og Skåne.

Steinsamlaren vil òg finna mange andre sortar stein her: Mest er det ulike typar
gneis, men det finst både mangeritt, gabbro, granitt, eklogitt, amfibolitt og kvartsitt.Dei
fleste vart plukka laus av breen i Herdlefjorden eller Osterfjorden og frakta vidare ut til
deltaet som låg ved Herdla på slutten av istida. Kvit anortositt lyser opp på stranda.
Mengda av dei
kvite steinane
aukar frå Ur-
neset i nord og
austover mot
Kallsøyna og Kvit-
holmane, der
anortositten står
i dagen.

Fargerikt felles-
skap – eit knippe
rullesteinar frå
Vestrefjæra. Den
mørkeraude 
steinen med lyse
flekker lengst nede
er rombeporfyr.
(Svein Nord)

Vestrefjæra mot sør. (Svein Nord)

Østersurt veks på rullesteinsstranda i Vestre-
fjæra. For å tola rufsete vêr med mykje vind
og eit og anna bølgjeslag må ho krypa langs
bakken.Der lyt ho vera åleine, andre planter
blir det ikkje plass til. Derfor veks østersurta
der ingen andre trivst, på naken grus og
mellom rullesteinar.Her klorar ho seg fast
med den kraftige rota. (Foto: Jan Rabben)

NATURHISTORISK VEGBOK. RUTEDEL
TEMA: Jord og stein T74


