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Ertholmen er et svært viktig hekkeområde for et mangfold 
av sjøfugler. 

Ertholmen er en stor holme i utskjærgården sør i Rauer-området. 
Holmen består for det meste av nakne knauser og svaberg, men 
med et innslag av busker og lyng i nord. Høyeste punkt er 16 
meter over havet. 

Ertholmen kan de senere årene vise til hekkebestander på over 
200 sildemåker. Også flere andre sjøfugler, som ærfugl og teist, 
hekker i gode antall på holmen

I verneområdene for sjøfugl i Vestfold er det forbudt å gå i land fra 
15. april til 15. juli. Ferdselsforbudet gjelder også i sjøen, i de fleste 
områdene inntil 50 meter fra strandlinja. 

Ertholmen fuglefredningsområde ble opprettet i 2009. Det er 161 
dekar stort.  60 dekar er landareal.

Ertholmen har store kolonier av hekkende måker. 

Lyngholmen fuglefredningsområde
Lokale observasjoner på 1980-tallet viste at Lyngholmen 
var en stabil hekkeplass for måker.

Lokaliteten ligger i typisk utskjærgård, og er en stor og nokså ku-
pert holme. Det vokser lyng og busker på holmen. 

I 1990 og 1991 ble fuglelivet på holmen undersøkt nærmere. Tel-
lingene viste at holmen var hekkeplass for en stor koloni med 
måker. I 1991 dominerte sildemåke som hekkefugl, med omtrent 
170 individer. Etter 2010 har hekkebestanden ligget på rundt 20 
sildemåker. Holmen er i tillegg hekkeplass for teist, tjeld, fiske-
måke, gråmåke, svartbak, makrellterne og hvitkinngås.

Fuglefredningsområdet ble opprettet i 2009, og er 128 dekar stort. 
50 dekar er landareal. Formålet med fredningen er å ta vare på 
fuglelivet og fuglenes livsmiljø. Det er ferdselsforbud på Lyng-
holmen i hekketiden.

Ertholmen fuglefredningsområde

Lyngholmen er en typisk utskjærgårdsøy, naken og værbitt, men en god 
hekkeplass for måker.
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