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En svært tidlig form for verneplan var fredningen i 1935 av 
fuglelivet på 50 utvalgte fyrstasjoner langs hele norskekys-
ten. Fuglelivsfredningen på Svenner var en av disse.  

Ved kongelig resolusjon ble fuglelivet på fyret og tilliggende stats-
grunn fredet - med unntak for «kråke, ravn (korp) og stormåse». 

I dag hekker blant annet ærfugl, sildemåker, gråmåker, fiskemåker 
og svartbak på Svenner, og småfugler på vårtrekk får seg en etter-
lengtet hvil på fyrøya ytterst i Oslofjorden. 

Allerede i 1794 ble det stasjonert fast los på Svenner. I 1874 ble 
den første fyrlykta tent. Dagens tårn ble reist i 1900. Det er 19 
meter høyt, og strekker seg 40 meter over havet. I 2002 opphørte 
bemanningen på fyret. 

Selve fyrstasjonen med tilhørende bygninger ble fredet etter kultur- 
minneloven i 1997. Utsikt fra Svenner Fyr.

Strømsundholmen biotopvernområde
Strømsundholmen er en brattlendt holme på nordsiden av 
Svenner. Holmen er en viktig hekkeplass for måker.

Strømsundholmen er karakteristisk utskjærgård, med knauser og 
svaberg. I det karrige jordsmonnet vokser noen busker, enkelte urter 
og litt gress. Høyeste punkt er 19 meter over havet. 

Sjøfuglene er et viktig innslag i skjærgårdsnaturen, og opprettelse av 
verneområder for sjøfugl er et tiltak for å bevare fuglelivet i skjær-
gården. Strømsundholmen biotopvernområde ble opprettet i 2009, 
og innførte ferdselsforbud på holmen i hekketiden. 

På 1990-tallet hekket omkring 200 sildemåker på holmen. Etter år-
tusenskiftet har hekkebestanden av denne arten vært mye mindre. 
Også svartbak, gråmåke og fiskemåke hekker i verneområdet.

Et smalt sund skiller Strøsundholmen fra hovedøya Svenner. I 1935 
ble fuglelivet på Svenner fyr fredet, og Strømsundholmen inngår i 
den gamle fuglelivsfredningen på Svenner. 

Verneområdet er 54 dekar stort. 22 dekar er landareal.

Svenner fyr fuglelivsfredning

Strømsundholmen sett fra sundet mot hovedøya Svenner.
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