
HERDLEFLAKET – FOR DEI SOM
IKKJE LIKAR SEG PÅ DJUPT VATN

Vår, sommar og haust er det fuglelivet
på Valen og i fjøra som merkjer seg ut.
Ute på HERDLEFLAKET ligg det ender og
andre dukkande sjøfuglar heile året,
men flest om vinteren.

Herdleflaket er eit stort og grunt sjø-
område,mange stader grunnare enn
8–10 meter. Berre småbåtar kan ta

seg trygt fram. På sjøbotnen er det mest
berre sand, med ein rik botnfauna som er
lett tilgjengeleg for sjøfuglane.

Ærfuglen er karakterarten framfor nokon
på Herdleflaket og elles kring Herdla. Han
er mest talrik på seinhausten og gjennom
vinteren. Ein har sett opptil 2300 individ
samstundes. Ærfugl frå store delar av Midt-
og Nordhordland samlar seg ofte ved Herdla
for å overnatta. På føremiddagen dagen
etter kan ein sjå flokkar spreia seg frå
Herdla, både til den ytre skjergarden og til
dei meir skjerma fjordsystema.

På delar av Herdleflaket og i sundet mellom
Lamøyna og Herdla er djupna berre nokre få
meter.Her slepp ærfuglen å dukka djupt for

å få mat.Det er såleis her dei største flokkane
held til.Ærfuglen si hovudnæring er vanleg-
vis blåskjel og andre muslingar, som han
hentar frå havbotnen. Men på Herdleflaket
er det lite blåskjel, så her tek han gjerne til
takke med sjøstjerner og andre botndyr.

Sjøorren (biletet til høgre) er ein annan
art som hentar næringa frå havbotnen. Han
grev fram muslingar og skjel frå sanden.
Etter at det i 1990 vart slutt på sandopptak
frå havbotnen ved Herdla,har talet på over-
vintrande sjøorrar auka.På det meste er det
sett knapt 200 individ. Ingen annan stad i
Hordaland kan du sjå slike mengder av
denne arten. Dette har samanheng med dei

særskilde krava han set til levemåten: blaut
havbotn, rik på skjel.

Ein annan typisk art på Herdleflaket er
silanda, som òg hekkar på Herdla. Det gjer
ikkje havella, men i mars–april kan du sjå
og høyra vårspelet til denne smekre anda
både på Herdleflaket og i Lamøysundet.
Vinterstid ligg det gjerne storskarv på
Herdleflaket, forutan ein og annan lom og
gråstrupedukkar. Ein kuriositet har vore
ein hann av praktærfugl som har halde seg
her kvar vinter frå 1986 til 2003,og kanskje
gjer det framleis når du les dette. Han
skulle normalt ha vore mykje lenger nord,
men han må ha funne ut at Herdleflaket er
ein grei stad å vera.

Det er forbod mot garnfiske på Herdle-
flaket. Det er ikkje på grunn av fuglane,
men fordi Herdleflaket har vore ein del av
eit militært øvingsområde.
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Herdleflaket

GODE PÅ BOTNEN

På Herdleflaket finst mest berre sand på
botnen. Dermed er det ikkje grobotn for
tare, som må ha stein eller fast berg for
å finna rotfeste.Av same grunn finn du
lite tarevollar i strandsona på nordsida
av Herdla.

Under havflata rår dyreslag som krev
mykje lys og straum, og dertil høve til å
kunna grava seg ned.Det siste er eit vik-
tig forsvar mot sjøfuglane som dukkar
etter mat, for her er det få steinar å
gøyma seg under.

I fjøresona på Herdla finst det mykje
fjøremakk, lenger ute skjel, sjøstjerner,
småkrabbar og børstemakk, som lever
under vatn heile tida. Av skjela er
hjartemusling og knivskjel mellom dei
vanlegaste, men det finst òg ei stor
mengd ulike artar som ikkje er så
vanlege i strandsona og på grunt vatn i
Hordaland. Blåskjel er det lite av –
denne arten må ha stein, tare eller noko
anna fast å festa seg til. Det finst ein del
sandreker på Herdleflaket, men den reke-
arten som blir utnytta kommersielt, held
seg vesentleg djupare i fjordane våre.

Dyrelivet på Herdla har vore mykje
granska. Universitetet i Bergen hadde i
førre hundreår ein biologisk stasjon på
Laxeneset på Herdla, som og var mykje
nytta til undervisning.

Vanlege botndyr, fisk og fugl på Herdleflaket. (Stein Mortensen)

Gravand. Alt i mars kjem gravanda til Herdla,
som ein av dei første trekkfuglane. (Helge Haukeland)

Sjøorre. (Ingvar Grastveit)

Havelle. (Ingvar Grastveit)

1 storskarv
2 svartbak
3 gråstrupedukkar
4 sjøorre
5 fløyfisk
6 raudspette
7 småsil
8 torsk
9 vanleg sjøstjerne

10 blåskjel
11 slangestjerne
12 strandkrabbe
13 fjøremakk
14 vanleg sandskjel
15 kongesnigel
16 knivskjel
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