
Som namnet seier, er det mykje leire
her, ikkje berre i vågen, men òg i gras-
jorda inne på land. Leira vart avsett

ved Herdlamorenen på slutten av den siste
istida, då havet stod vel 30 meter høgare
enn i dag. På grasmarka trivst fuglane: Grå-
gåsa både hekkar her og nyttar området for
fjørfelling og rasting. Årleg hekkar 2–3 par
sandlo (bilete), som einaste stad i låglandet
i Hordaland, med unntak av Herdla.
Bestanden av vipe og raudstilk er god. Slike
område vil òg gjerne trekkja til seg mange
uvanlege fugleartar i trekktidene. Kultur-
landskapet innanfor er rikt på sporvefuglar,
som tornirisk og låvesvale, og seinast i
1999 kunne ein høyra den sjeldne åkerriksa
spela her.

Botanisk er ikkje denne marsken så rik,
men han har sitt særpreg. Pølstorr er ein

karakterart i sumpmiljøet der restar av
tidvatnet blir ståande att til det heilt eller
delvis fordampar bort. Også fjøresaltgras
greier seg bra. Det veks raskt med lange,
krypande skot og gjer sitt til å halda leira
stabil. Slik dannar det òg grunnlag for
vekstar som saltsiv, saltbendel og fjøresivaks.
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OTEREN 
ER ATTENDE

Oterbestanden i Hordaland har vore svært
låg dei siste tiåra.Men no er talet på dyr
i vekst. Dette har først vist seg i dei ytre
kommunane nord i fylket, mellom anna
i Austrheim.

Oteren var tidlegare eit viktig innslag i
kystfaunaen i Hordaland. Han har eit
variert kosthald, men likar fisk best, om
han greier å få fatt i slik mat.Ein vaksen
oter treng oppunder ein kilo sjømat kvar
dag. Stundom får han tak i meir. Då et
han det han vil ha, og lèt resten liggja.
Slik restemat er populær mellom måsar
og havørn. Det blir hevda å vera ein
samanheng mellom talet på oter og talet
på havørn på kysten, og nettopp matover-
skotet frå oteren kan vera årsaka. Ørna
er nemleg ikkje særleg flink til å fiska sjølv.

Førebels finst oteren i fylket helst ute
på kysten. Dersom auken held fram, vil
han sikkert òg slå seg til langs vass-
draga, der han før var vanleg. Sjølv oter
som lever langs kysten, må ha tilgang på
ferskvatn året rundt for å drikka.Såleis er
Austrheim særskilt godt eigna for arten,
med fleire mindre kystvassdrag som sjel-
dan frys heilt att.Oteren jaktar på grunt
vatn, og der det veks tang og tare ved
stranda, står det gjerne ein del småfisk.
Gjer det ikkje det, kan jegeren greia seg
med strandkrabbar og annan sjømat.

Tidleg på 1900-talet var det mykje jakt
på oter, dels fordi pelsen var verdifull, men
mest som følgje av statlege skotpremiar.
Det var i alle fall ikkje på grunn av
kjøtet, for det har stram smak av tran.
I mellomalderen åt folk likevel oter i
fastetida. Då var det ikkje lov å eta kjøt,
men oteren vart velvillig rekna som fisk.
I Hordaland har oteren vore totalfreda
sidan 1974.

(Foto: Helge Haukeland)

Sandlo. (Jan Rabben) 

Rustsivaks, eit 10–20
centimeter høgt strå
som veks i små felt

på stranda inst 
i Leirvågen. (Bjørn Moe)

MARSK
Marsk er ei grasmark som er sterkt påverka av salt frå sjøen. Naturtypen 

er utbreidd mellom anna i Danmark. Flatene langs elva som renn ut ved
LEIRVÅGEN, er fylkets største marsk. Ved springflod blir markene sette 

under vatn fleire hundre meter innover land.

EIT SKJERMA GRUNTVASSOMRÅDE

GRUNNOSEN mellom Børilden og Store Stonga
er eit godt avskjerma sjøområde, med
opning fleire stader, slik at vassutskiftinga
er god.Det meste av Grunnosen er mindre
enn 20 meter djup, ikkje meir enn at mest
alle dukkande sjøfugl som finst hos oss,
greitt kan ta seg ned til botnen for å finna
mat. Botnen er mange stader rein sand
eller slam. Slike botntilhøve trekkjer kvar
vinter til seg artar som sjøorre og gråstrupe-
dukkar, rett nok få i talet.

Mange av silendene og kvinendene som
overvintrar i Austrheim, finst i Grunnosen.
Særleg viktig er Grunnosen i vêrharde
periodar.Då kan dette avskjerma området
òg vera tilhaldsstad for andre sjøfuglartar.
(Foto: Helge Sunde)

Ta av mot Leirvågen (600 meter vest for
avkøyrsla mot Leirvågen ferjekai) og følg
vegen til enden. Du er då ved utløpet av elva.
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