
Dagboka - 2020 
 

Onsdag 4. mars 2020 
Dro ut i snøvær og nordavind. På foringa ved hytta skremte jeg opp skjæra som har vært sett her i 
februar. Turen redda right there ! 
Skåda øya i snøværet som pågikk til ca kl 13. 45 sidensvans stabile. 2 fjellvåk likeså. 2 vandrefalk på 
sør. 5 teist på plass. 4 tjeld. 3 gravand. Sandlo. 5 sanglerke. 4 bokfink. 20 grågås. Havelle. Et fåtall 
svarttost, gråtrost, blåmeis, kjøttmeis og grønnfink på foringa. 
Dagens mest tallrike var utvilsomt gråsisik. Logga drøyt 2500 ind trekkende nord. Flere flokker 
trakk ute i sjøen også. Bare å spekulere i hvor mange som reellt har passert over her i dag. Hadde 3 
nett opp etter snøværet og fanget kjapt 56 gråsisik, 1 brunsisik, 1 grønnfink og 1 svarttrost. Også 
kontroll av grønnfink, blåmeis og svarttrost. Meldes kjølig og beskjeden vind i mårra. Trua på en 
årsart eller 2. 
F. Kræmer 
 

Torsdag 5. mars 2020 
Frostnatt. Netta nedfrossa ved soloppgang og ble ikke satt opp. Like greit, siden det hagla med 
gråsisik i bushen. Minst 4000 ind nedom stasjonen innen kl 09. Hadde lett fanga 1000 ind med halv 
runde og flere folk. 200 grønnsisik lar seg også høre. Sol og lite vind hele dagen. Satte opp flere nett 
(tom doble konge) og fanga litt i ettermiddag. 20 gråsisik, 1 brunsisik, 1 grønnfink. 1 av ca 60 
sidensvans havna i kope-nettet og fikk ring. Ellers div kontroller fra i fjor, mest blåmeis. 
1 Polarsisik på foringa varmet. 5 trekkende sangsvaner. 20 teist. 2 gulspurv. Skremte opp ei rugde 
ved trærne. Muligens samme som trakk over hytta og "plystra" i kveldinga. Mistenker gråsisikene 
er ferdig passert og at det blir en roligere dag i morgen. 
Det ventes noen nevenyttige karer i morgen som bla skal snekre litt på labben. Til info er det vått 
på runden just nå. Det tørker vel opp, men pr i dag er støvler beste fotantrekk i nettgatene og i 
stienene rundt på øya. Jeg returnerer tidlig formiddag i morgen. 
F. Kræmer 
 

Søndag 22. mars 2020 
Tilbake for første gang i år, føles bra! Kom ut i går ettermiddag etter en tur innom Hoftøya. Ingen 
svartstruper der lenger, men artig med ett par vipe og to par sandlo som oppviste teritoriell atferd. 
To skjære fløy opp fra hytta allerede før jeg kom i land, bra sky de der.. 
Veksla med Hans Erik i Sandøsund, han har jobba med endringer på labben og montering av ny 
dieselfyr fredag og lørdag. Ser bra ut, men noen deler mangler fortsatt før fyren kan taes i bruk. 
Monterte Triple og Plassen i dag og dermed er 111 nettmeter oppe og går. Med det som nå står oppe 
av runden merka jeg 4 fugl (3 rødstrupe og 1 svarttrost). Kontroll av 2 blåmeis og 2 svarttrost. Sol, 
vind og lite fugl på øya; ikke de beste forholdene for fangst mao. 
Thomas 
 

Mandag 23. mars 2020 
Våkna til skyet oppholdsvær og 13 m/s fra ssv. Litt i grenseland for ringmerking, men ved å unnlate 
de mest utsatte nettene og gå hyppige runder gikk det greit. Ny fugl i små antall hadde faktisk 
ankommet øya vinden til tross, bl.a ble fuglekonge årsart for stasjonen og fire av de fikk med seg en 
ring videre. Legg til 2 svarttrost og du har dagens merketotal! 



120 kortnebbgjess dro nord 0830 og noe flere sildemåker var på plass. Bergirisk (2) og sivspurv (1) 
var også nye for året her ute. 
Thomas 
 

Tirsdag 24. mars 2020 
Stiv kuling fra ssv hele dagen, ingen nettfangst. Stille på sjøen birdvice, med en gråstrupedykker 
som det hederlige unntaket. 
Traska rundt hele øya inkludert den daglige toppturen. Temmelig tomt for fugl (se logg). Båten 
flytta til plassen sin innerst i bukta; det har tidligere vært for lav vannstand til det. Har forøvrig 
fortsatt med å sage opp kvist og plank, må til for å holde varmen i hytta kveldstid. 
Thomas 
 

Onsdag 25. mars 2020 
Vinden holder stand med uforminsket styrke, om noe har den økt litt. Med andre ord ingen 
nettfangst i dag heller.. Satte opp Blåmeis og Rogna (a.k.a. "net with no name eller Grava). 
På den lyse siden har den trivelige lyden av tornirisk returnert til øya og årets første linerle trakk 
nord. Dagens høydare ble dog en flott hann ringtrost i Hovig! 
Yr lover meg langsomt minkende vind fra i natt og utover morgendagen. I morgen blir det fangst. 
Sliten av vedhogst og trasking; blir bra søvn av slikt. 
Thomas 
 

Torsdag 26. mars 2020 
Vinden fra SV starta på 11 m/s men løya langsomt til 8 m/s i løpet av dagen. Endelig! Litt fugl i farta 
var det også. Etter å ha satt opp nettene gikk jeg en tur til Speidersletta; der satt det en trelerke som 
kort tid etter fikk selskap av enda en som kom jodlende inn fra sør. Nice! Årets første jernspurv 
samme sted. 
Allerede tidlig var dagen dermed berga, men mer skulle komme. På ettermiddagen gikk nemlig hele 
to rødtoppfuglekonger i garna! Den første i Kope, den andre i Blåmeis rundt en time seinere. Begge 
hanner. 
Dette uten at det egentlig var noe rush av verken fuglekonger eller andre arter, men sånn helt på 
det jevne. Dagens merking: 4 gjerdesmett, 3 fuglekonge, 11 rødstrupe, 3 svarttrost, 1 rødvinge, 1 
jernspurv, 1 bokfink, 2 grønnfink og altså 2 rødtoppkonge. 
Til sammen 28 fugl og totalt 167 hittil i år. 
Thomas 
 

Fredag 27. mars 2020 
SV 7 m/s, lettskyet (senere sol), 4 grader og noe disig. Var litt fugl i farta i dag, bl.a noe mer 
svarttrost og rødstrupe enn foregående dager. 
Intet vanvittig styr med fugl i nettene men tross alt den beste dagen denne uka. En ny 
rødtoppkonge lar seg jo absolutt høre, også denne en hann! 
Dagens merking; 1 rugde, 1 kjøttmeis, 3 gjerdesmett, 1 (!) fuglekonge, 1 rødtoppfuglekonge, 12 
rødstrupe, 8 svarttrost, 4 jernspurv, 2 bokfink og 1 bjørkefink. 
Til sammen 34 fugl og 201 så langt i år. 
Thomas 
 

Lørdag 28. mars 2020 



Iskald nordavind og bråstopp. Faktisk helt opp i stiv kuling på ettermiddagen! Netta klappa kl. 13. 7 
kaier dro nord og 5 ravn hadde høylytte meningsutvekslinger store deler av dagen. I og med at 
skjærene holder stand ble det 4 arter kråkefugl på øya i dag. Sjelden vare. 
Dagens merking; 1 gjerdesmett, 4 rødstrupe, 2 svarttrost, 1 rødvinge, 1 jernspurv og 3 cabaret. 
Totalt 12 fugl og 213 hittil i år. 
Thomas 
 

Torsdag 2. april 2020 
En meget vindfull dag som begynte med vest til sydvest liten kuling og som økte til liten storm 24 
m/s midt på dagen. Båten lå innerst i bukta, men ble for sikkerhets skyld sikret med en rekke ekstra 
tau. Vannstanden var kl. 13.00 hele 30-40 cm over trebrygga, for de som er godt kjent, og kraftige 
svell-bølger rullet inn i bukta fra nord. I vassingen og bølgene mister man raskt fotfeste, så mens 
båten ble sikret fikk undertegnede årets første saltvannsbad. Alle nett var stengt hele dagen pga av 
den kraftige vinden og diverse regn og haglbyger. Teleskopet ble brukt etter sjøfugl, men det var 
lite å se ut over 100 sildemåke, 300 gråmåke, 100 fiskemåke, 30 krykkje, 50 svartand og 2 trolig 
havlire (vrient å se helt ordentlig i sollyset) som ble observert sammen både på vei inn fjorden og 
15 minutter senere på vei ut igjen. Påfallende var ingen havhest eller havsule. Et par runder på øya 
gav kun et fåtall arter og individer med fast tilhold på øya. Tiden forøvrig brukt på diverse 
vedlikeholdsarbeider.  
Vennlig hilsen HE 
 

Tirsdag 7. april 2020 
Kom ut i otta og satte opp runden. Bra med fugl fram til sola og vinden tok tak. En ringtrost mest 
overraskende i garna. Flere årsførste i løpet av dagen, bl.a hornugle, dvergfalk, skogsnipe, 
steinskvett, munk og gransanger. 
Dagens merking; 16 jernspurv, 32 rødstrupe, 1 ringtrost, 2 svarttrost, 2 måltrost, 1 gransanger, 8 
fuglekonge, 4 jernspurv, 1 grønnfink, 1 tornirisk, 3 gråsisik og 1 bjørkefink. Totalt 72 merka er ikke 
verst.. 
Thomas 
 

Onsdag 8. april 2020 
Langt mindre fugl i farta enn i går. Blåste ganske raskt opp til liten kuling fra SV. Ingen større 
godbiter men krikkand er muligens årsart her ute. Kun sett en skjære siden jeg kom ut, også på 
foringa. Har den andre blitt mat eller finnes et reir..? 
Unge Ruud gjorde meg oppmerksom på en blemme i gårsdagens merkeoversikt.. Det riktige er 16 
gjerdesmett merket, ikke jernspurv (som det ganske riktig ble merket 4 av). Orker ikke se over 
dagens merking nå, kommer tilbake med det i morgen. Nå ere natta. 
Thomas 
 

Torsdag 9. april 2020 
Enda roligere i dag. Topp tre i netta; kjernebiter, ringdue, munk.. Brunnakke er årsart for stasjonen 
og låvesvale det samme for samtlige. 
Gårsdagens merking; 4 gjerdesmett, 9 rødstrupe, 2 rødvinge, 3 måltrost, 3 gransanger, 2 fuglekonge, 
1 jernspurv, 3 gråsisik og 1 bjørkefink. Til sammen 28 fugl og 339 så langt i år. 
Dagens ditto; 1 ringdue, 1 gjerdesmett, 5 rødstrupe, 2 måltrost, 1 munk, 2 gransanger, 1 jernspurv, 1 
tornirisk, 3 gråsisik og 1 kjernebiter. 



Håper på en årsart i morgen, da bør jeg være fornøyd. 
Thomas 
 

Lørdag 11. april 2020 
En liten oppsummering av siste to dager. Fredag helt rolig med fugl, med unntak av en rødstrupe 
kun kontroller i netta. Henta Hans Erik i Sandøsund , tok da ikke lang tid før dieselfyren var klar 
for testing.. Og ja; nå virker den! Helt greit med 20 grader i hytta morran etter. 
Heller ikke lørdag gav mengder ny fugl til øya, men med standardrunden oppe mellom 06 og 11 
merka vi i det minste 15 fugl. En av disse var årets fjerde rødtoppfuglekonge, også denne en hann! 
Kjørte Hans Erik i land igjen midt på dagen før regnet og kulingen traff øya. Runda Langøya og 
Knappen på vei ut igjen. Rufsete sjø allerede, men fikk nå talt litt sjøfugl, bl.a 23 teist. 
Dagens merking; 1 blåmeis, 4 gjerdesmett, 4 rødstrupe, 1 gransanger, 2 fuglekonge, 1 rtkonge, 1 
jernspurv og 1 tornirisk. 
Med totalt 15 fugl (samt en fredag) har vi kommet opp i 373 fugl ringmerket så langt i vår. 
Thomas 
 

Søndag 12. april 2020 
Ikke mye å melde herfra. Kuling hele dagen, først fra SV, så dreiende NV på ettermiddagen. Ingen 
nett oppe. En runde på øya gav fint lite utover stasjonær fugl. Kan nevne 4 gransanger som holder 
ut i blåsten. Dessuten er skjærene still going strong. I morgen meldes stiv kuling fra nordlig sektor 
og blåvær. Hurra. 
Thomas 
 

Mandag 13. april 2020 
Da var påsken over for i år. Ikke at jeg har merka så mye til den anyway, rare tider. Vel...opp til stiv 
kuling fra omkring nord hele dagen; ingen fangst i dag heller. Traska øya rundt, for det meste 
stasjonær fugl å se (noe som inkluderer 2 skjære nå for tida). Rydda litt søppel i fjæra nordpå. 
Styra en del med å få vann i kranene, nesten i mål nå. I morgen rykker jeg opp til brønnen med 
pumpa for å få fart i systemet! Dieselfyren funker forøvrig upåklagelig, så varme i hytta er det i alle 
fall. Meldes noe løye i løpet av natta, håper på fangst i morra. Og fugl. 
Thomas 
 

Tirsdag 14. april 2020 
Jadda. Fangst ble det, fra soloppgang til solnedgang og vel så det. Resultatet ble 11 nymerkede fugl 
samt kontroll av en eldre (trolig lokal) tornirisk. Med unntak av 14 linerle var det fint lite trekk å 
spore. Fjellvåk og vandrefalk på dagens topptur. Vinden lå på vest 6 m/s til morran men økte atter 
til kuling fra sørvest utover ettermiddagen. Regn ble det også da en svak front passerte fra ca. kl. 16. 
Etter kyndig veiledning fra Ragnar har jeg nå fått stell på alt som har med vann å gjøre, også 
pumpa. Jess! 
Dagens merking: 4 rødstrupe, 1 svarttrost, 1 måltrost, 1 munk (årets andre merka), 3 gransanger og 
1 tornirisk. 11 i dag, 384 i år. 
Thomas 
 

Onsdag 15. april 2020 
Vest 8 fra morran, økende til VSV 14 m/s på ettermiddagen. Blåvær og fullstendig blåst for fugl også. 
Virkelig. ENDA dauere enn siste dager, faktisk. Og det kommer fra en som tross alt har en viss 



erfaring med stilletid på øya.. Full runde oppe fra natta til kl. 10 resulterte i 2 fugl merka; en 
svarttrost og en rødstrupe..386 hittil i vår. 
Henta Petter "Avløser" og Anita i Sandøsund 1130. Petter skal etter planen langpresse fram til 
medio mai. Etter litt praktisk info i og rundt hytta rusla vi alle en tur til toppen. Det eneste den 
kunne by på i dag, var utsikten.. 
Håper "nykommerne" får et trivelig opphold her ute og ønsker de lykke til videre. Selv forlater jeg 
øya i morgen, men det går neppe altfor lenge til neste gang. 
Thomas 
 

Torsdag 16. april 2020 
Jeg prøver meg for første gang på et dagbok-innlegg ved SFOS nå på randen av dagen. 
Undertegnede samt hans kone, Anita, er klare for et lengre opphold her på SFOS for aller første 
gang. Vi vil ikke si vi gruer oss nevneverdig for dette oppholdet. Fasilitetene her er like upåklagelige 
som utsikten fra stuebordet, og vi ble tatt veldig godt imot av Thomas som har vært her i total 
isolasjon på øya i 8 dager. Han virker glad for å se andre mennesker. Nesten like glad som oss, som 
også kommer fra total isolasjon på fastlandet i disse tider. Undertegnede som er flasket opp på 
Akerøya og Thomas lurer på om dette muligens er første gang en langpresser fra den andre 
(riktige) siden av fjorden gjester SFOS? Personlig må jeg innrømme at jeg i så fall ikke skjønner 
hvorfor. Dette virker som et fantastisk sted. Det er mang en gang denne akerøymannen har stått på 
"Vest" og myste undrende over til Fyret langt der ute og undret seg hvordan det ville vært å jobbe 
på en stasjon hvor blåstjerter, svarthodesangere og rødtoppfuglekonger renner i nettene som 
gråsisik i oktober. Etter en hyggelig ettermiddag og kveld på stua i går våknet undertegnede ivrig i 
5-tiden og åpnet nettene. Dagen begynte dog rolig med frisk bris fra nordøst og strålende sol som 
resulterte i fire (4) mer kjente fuglearter for medio april. Rødstrupe, grønnfink, gjerdesmett og 
måltrost, én av hver, fikk nye ringer. I mellomtiden klarte derimot undertegnede å klokke inn årets 
første havlire for stasjonen. Idet solen var på vei over horisonten ble stasjonens lekre dualscope 
testet ut fra verandaen, da en bølgeskjærer på vei utover (sydover) ble observert relativt nær land 
etter å antagelig å ha vært blåst inn under gårsdagens kuling. Etter at Thomas forlot oss i formiddag 
har dagen mest vært benyttet til soling og innkvartering samt testing av flatskjerm. Håpefulle 
legger vi oss og takker for muligheten for å være her ute. Bringer morgendagen en håndfull fugl i 
tillegg til blå himmel er vi mer enn fornøyde. 
Petter & Anita 
 

Fredag 17. april 2020 
Ja nå sitter jeg her på dag to av langoppholdet og skriver klokken 4 natt til lørdag. Etter å ha 
forpurret døgnrytmen fullstendig med uglelokk og natt-sjekk av nettgatene etter en ellers lang dag 
blir dette innlegget lovlig seint. Jeg har sovet en time av og på i noen timer nå, men fremdeles ingen 
fugl etter tussmørkets frembrudd. 17. april ga innen solen gikk ned hele åtte (8) fugl og totalen er nå 
398. Sedvanlige arter for sesongen som tornirisk, svarttrost, gransangere, måltrost, jernspurv og 
rødstrupe fikk nye ringer. Lite fugl på havet, men heller ingen stor satsing der grunnet labre 
vindforhold. Ingen store endringer generelt siden gårsdagen. Tar nå en liten cowboystrekk for 
første morgenrunde. Jo forresten, en tidligere SFOS-mann med SNO-uniform var innom tidligere i 
dag og slo av en prat over en kaffetår og kunne meddele at ærfuglbestanden tilsynelatende virker å 
være halvert siden i fjor på samme tid. Totalt 171 hannfugl ble observert rundt SF med tilstøtende 
skjær og holmer. Sørgelig, men nedgang mer en fluktuasjoner er vel trenden jevnt over i vår 
tidsalder. Man får håpe ærfuglene får et godt år videre og tar seg litt opp igjen til neste vår. Dagen 



ellers har vært fin og vi koser oss her på Store Færder i solskinnet. Men det hadde vært fint med litt 
gråvær også. God natt. 
Petter 
 

Lørdag 18. april 2020 
Alle standardnett ble stående åpne natten over og sjekket med jevne mellomrom uten fangst før i 
morgentimene. 10 fugl fikk ringer. Av disse 5 måltrost og én ringtrost. Totalt 408 fugl til nå. Tallet 
kunne nok vært høyere i dag, men jeg valgte å stenge nett tidlig for å få meg en god dags søvn. Det 
har kommet en del trost og annen fugl virker det som, så det blir storsatsing i netta i morgen. 
'Mens jeg har ligget horisontalt har min bedre halvdel på eget initiativ vasket og desinfisert 
fugleposer i dag som nå er tørre og rene til glede for nye fjærkledde migranter. Tornirisken og 
grønnfinken har hun gitt solsikke og måkene fikk en tørr loff, mens undertegnede fikk entrecote 
med fløtegratinerte poteter. Godt jeg fikk ringmerket dette kvinnemennesket tidligere i vinter... 
Ellers er livet bra her ute. God kveld!' 
Petter & Anita 
 

Søndag 19. april 2020 
Det ble et par fugl i nettene i dag også. Man ser fuglene spretter ut av maskene i denne vinden. 
Håpløst. Men 13 fugl, mest rødstrupe, fikk seg en ring, men det er også mye gransanger på øya nå. 
Totalen er nå 421. Har gått litt rundt på øya og sett litt utover havet. Smålom, storspove, lomvi, og 
en havhest ble sett på kvelden. En havsule ble også observert langt ute. Nå er det derimot nærmest 
vindstille. Har nattåpent i natt og går på nattrunde nå klokken 00. Spiller hornuglelyd. Dagen har 
ellers vært strålende og jeg er nå solbrent... God natt! 
Petter & Anita 
 

Mandag 20. april 2020 
I dag kom fuglene til Store Færder. Øya har vært dekket av trost av alle slag, samt gransangere og 
rødstrupe. 83 fugler har fått ring. 58 rødstruper, 15 gransangere, 5 måltrost, 3 tornirisk, 2 rødvinge, 
1 gråtrost, 1 svarttrost, 1 ringtrost. Totalen er nå 504. Nettene ble sperret i panikk rundt 10-tiden da 
undertegnede ikke klarte å plukke ut fugl fortere enn de havnet i nettene. Hadde også nett åpent 
natten i forveien og en hornugle kunne høres syngende fra ospeskogen da jeg slo av høytaleren i 
nettgata i 3-tiden. Den unngikk derimot netta. 5 grågås-pulli med mams og paps ble også sett på 
vestsiden av øya i dag. Våren er i gang for fullt. 
Petter 
 

Tirsdag 21. april 2020 
Lite fugl på øya i dag. 13 fugl har blitt ringmerket. Deriblant en rugde, 6 rødstrupe, 3 gransangere, 
en brun gråsisik og to tornirisk. Ringmerkingstotalen er nå 517. Det er strålende sol og vindstille. 
Ikke optimalt for ringmerking. Men. Perfekt vær til å sove eller grille i. Vi har det uansett brillefint 
her ute. Vi vil ikke hjem igjen. 
Petter & Anita 
 

Onsdag 22. april 2020 
Det ble litt fugl på førsterunden men deretter ble det stille på den fronten. 20 fugl fikk ringer. 
Totalen er nå 537. 1 fuglekonge, 2, gransangere, 16, rødstruper og 1 rødvinge. Ettermiddagen ble 
brukt til å lete etter fugler med kikkert isteden. Dette ga ikke store resultater, men en hornugle ble 



funnet sittende i et ospekratt rett vest for huset. Alltid gøy å se hornugle i felt. Ellers er øya forlatt til 
de fastboende, om enn mange direkte trekkende linerler. Det har gått i ett hele dagen. Tre-fire i 
slengen hvert 5 minutt siden soloppgang.. Om morgendagen blir like varm og stille tar jeg frem 
hekkesaks og trimmer stien opp til huset. 
Petter & Anita 
 

Torsdag 23. april 2020 
Undertegnede kom til seg selv klokken 6 på morgenen. Ingen syv-sover nei. Men nettene var 
derimot ikke oppe før 7 i dag. Årets første syngende løvsanger ble hørt i de tidlige timer. Storfint 
besøk ble også varslet i dag og rundt klokken 10 kom Terje Axelsen til Store Færder. Han hadde 
med seg blant annet grandiosa og cola, noe som absolutt ikke bidro til å dempe gleden ved å motta 
besøk i dag. Nettene ble sperret før besøket grunnet lite (ingen) fugl der og på grunn av besøket, 
men ble åpnet rundt 12 igjen etter streng beskjed fra tidligere politibetjent Axelsen at jeg må kjøre 
på mye hardere. "Du er altfor lat", som han sa. Dette ga utslag i to løvsangere og en måltrost en time 
seinere. Deretter var det stille som i graven. Seinere på kvelden, fra rundt 17-tiden virker det 
derimot som om det har kommet litt mer fugl. Innen klokken 20 nå har 1 tornirisk, 1 måltrost, 1 
svarttrost, 1 steinskvett, 7 rødstrupe, 4 gransangere og tilsammen 7 løvsangere, samt en 
gjerdesmett som "frivillig" fløy rett inn i labben etter ordre fra Axelsen på formiddagen, fått ringer. 
Totalen er nå 560. Tre musvåk har dessuten blitt sett trekkende over SF i dag, pluss en tårnfalk og 
en vandrefalk. Det begynner også så smått å trekke litt trepiplerke. Morgendagen kan bli 
spennende. Kanskje det skulle spilles litt trepiplerkelyd i natt? 
Petter & Anita 
 

Fredag 24. april 2020 
Våknet tidlig i dag og sjekket netta siden det var mye vind og litt høy luftfuktighet. Netta ble også 
sjekket jevnlig i hele natt siden jeg hadde nattåpent. Trepiplerkelyd ble avspilt i natt og jeg hørte 
flere fly rett over hodet i natt og i dag. Men de går ikke ned. Yr.no gir vel ikke helt korrekte 
vindberegninger her ute heller har jeg forstått nå. En nordøstlig liten kuling og ikke "laber bris" har 
vel gjort sitt til at det bare har blitt 11 fugl totalt her ute i dag. 7 rødstrupe, 3 måltrost og en 
rødvinge. Det er vel heller labre utsikter frem til søndags kveld og mandag. Ellers har det vært 
svært lite annen fugl enn de fastboende. Men vi har det flott her ute uansett og koser oss fælt i 
leveggen. 
Petter & Anita 
 

Lørdag 25. april 2020 
Da var netta sperra for kvelden og 15 fugl har fått sin tarsus forsterket med aluminium i dag. 7 
rødstrupe, 3 måltrost, 3 løvsangere, 1 munk og 1 svarttrost. Totalen er nå på 586. Vinden har løyet 
litt og snudd fra nord til sydvest i kveld. Det har vært sol og blå himmel. Det mest begivenhetsrike 
som skjedde i dag var på menneskefronten. Stasjonen fikk uventet besøk av noen kajakkpadlere i 
dag. Etter en runde i netta skremte jeg vettet av en padler som er på vei ut fra toalettet vårt. Jeg 
betrygget personen med at jeg ikke var en huleboer selv om det begynner å se slik ut, og at jeg er 
helt ufarlig. Da jeg kommer ned på plattingen oppdager jeg ytterligere to padlere i full gang med 
lunsj. Jeg hilser pent og spør om det er noe de trenger, vann eller lignende, men de betrygger meg 
med at de har alt de trenger i de store båtene sine. De sier de trodde det ikke var noen på huset, 
men innrømmer at det var litt rart at det sto sko utenfor huset og hang klær til tørk på klessnora. 
Jeg blir litt stum og vet ikke helt hva jeg skal snakke om etter at været er ferdig diskutert og 



ringmerkingens historie er ferdigforklart. Jeg takker pent for meg og sier jeg må gå inn og sette meg 
litt.. og skrive.. journal. Ellers alt vel her ute! Takk for i dag. 
Petter & Anita 
 

Søndag 26. april 2020 
21 fugl har fått ring i dag. 6 gran, 5 løv, 1 rødstjert, 6 rødstrupe, 1 tornirisk, 1 grønnfink, 1 måltrost. 
Totalen er nå på 607. Undertegnede har pådratt seg en liten snue i dag. Om det er værskifte eller 
noe annet kroppen reagerer på vites ei, men litt betryggende er det å lese at rennende nese og 
nysing ikke er et vanlig symptom på årets pandemi. Det kjennes også ut som en vanlig lett 
forkjølelse/allergi. Litt fugl har kommet nå på kvelden, men nett har ikke vært åpnet siden 
formiddagen. Har prøvd å ligge litt i ro og putter kroppen full av tran og ingefær-brygg og håper på 
at formen er bedre i morgen. 
Petter & Anita 
 

Mandag 27. april 2020 
Svært lite å rapportere i dag. Dagen i dag har vært tilbrakt innendørs, og under dyna. Ble vekket i 
20-tiden av fruen som hadde tilberedt en sterkt krydret middag hvor jeg raskt fikk konstatert at 
smaksløkene er intakte. Formen ellers virker også overraskende bra. Så fra i morgen tidlig er det 
full fart igjen. 
Petter 
 

Tirsdag 28. april 2020 
Dagen det kanskje kunne har vært en del fugl rant vekk i regnvær og 12-13 ms nordøstlig. I morgen 
tidlig er det derimot meldt opphold, og for første gang siden jeg kom; en lett bris fra sydøst! I 
morgen kommer også mest sannsynlig Hans med lammelår og andre provianter, så morgendagen 
ser absolutt lys ut. Et par timers luke med opphold i morgentimene medførte at 11 fugl ble 
ringmerket. 6 løvsangere, 2 gransangere, 2 rødstrupe og én rødstjert. Totalen er nå på 618 fugl. 
Petter 
 

Onsdag 29. april 2020 
Lite fugl på øya i dag. Men til gjengjeld glimrende fangst-forhold mtp. vind og vær. Dette resulterte i 
likevel ikke mer enn 7 løvsangere, 3 rødstrupe, 1 munk, 1 grønnfink, 1 måltrost og 1 rødstjert. 
Totalen er nå 632. Av fugl ellers på øya er det de fastboende. En enslig vandrefalk vandrer på 
vinden over huset jevnlig. En eller to tårnfalk synes øyas våndbestand virker interessant og 
skjærene er fremdeles like folkesky. Disse høres dog "småskravlende" nær huset spesielt i de tidlige 
morgentimer. Én skjære klarte til og med å rote seg inn i "fuglekonge" på morrakvisten. Da 
undertegnede kom fra førsterunden fra motsatt side klarte den derimot å bakse seg løs av lommen 
og har dermed nå lært seg å unngå nett på livstid.. Og garantert sladret fra om disse skumle garna 
til makkeren sin allerede. Snart kommer det vel noen nye fuglearter på øya. En eller to møllere har 
blitt hørt i dag forresten. På Skagen har de nå ringmerket sin første fluesnapper, så nå blir det vel 
ikke lenge til disse kommer hit. Ellers har vi fått besøk fra Thomas og Hans Erik i dag. Det er 
hyggelig å endelig se andre mennesker. 
Petter 
 

Torsdag 30. april 2020 



Kom mai, du skjønne, milde! I dag har sur, kald! østavind bidratt til å gjøre dagen ekstra "morsom" 
med ytterst tomme nett som likevel ble holdt åpne fra 5 til 15 før det begynte å pøsregne. Ekstra 
morsomt er det når flaksende nettlommer hele tiden napper brillene av nesen og sender de 
flygende ut i slåpetornkratt.. Hele 5 fugl har fått ring i dag. 3 rødstruper, 1 gransanger og 1 
svarttrost. I morgen er det meldt oppholdt og svak vind; 3 m/s sydlig klokken 06 og overskyet. 
Brillefine forhold som fort kan endres til nordøstlig kuling og snø av yr.no. Men, den nye 
fantastiske dieselovnen gjør slike dager til en lek. Ellers intet nytt under solen i dag, på Store 
Færder, som er verdt å skrive hjem om. Takk for i dag! 
-Petter Jørgensen 
 

Fredag 1. mai 2020 
Endelig klaffet vær og vind og andre ukjente parametre. I tillegg til at to veltrente kjekke unge 
menn (Hans Erik og Thomas), samt en ivrig fersk nettplukker fra Uganda (Anita) var klare til dyst, 
ble 233 fugl fordelt på 19 arter ringmerket i dag. 78 løvsangere, 65 rødstruper, 27 gransangere, 22 
munk, 9 gjerdesmett, 8 rødstjert, 6 måltrost, 3 svarthvit, 3 møllere, 2 gråtrost, 2 vendehals, 1 
tornirisk, 1 fuglekonge, 1 gråsisik, 1 rødvinge, 1 svarttrost, 1 tornsanger, 1 grønnfink og ikke minst 
en uvanlig tidlig hagesanger var innom laboratoriet på SFOS. (Sisterunden gjenstår når 
undertegnede går til sengs, mens jernsatseren Thomas Nielsen fremdeles sitter og merker noen 
etterslengere.) Vendehals, s/h, tornsanger, hagesanger, fiskeørn og jordugle er blant de nye 
årsartene idag. I tillegg har det trukket et større antall gråtrost, trepiplerke, heipiplerke, linerle 
m.m. Håper alle på fastlandet har hatt en kjekk 1. mai! Her ute var det i hvert fall god stemning i 
dag. Takk for i dag. 
Petter J 
 

Lørdag 2. mai 2020 
56 fugl ble det i dag før netta ble stengt rundt klokka 15-16. 29 løvsangere, 10 rødstrupe, 5 
gransangere, 4 rødstjert, 1 gjerdesmett, 1 munk, 1 møller, 1 linerle, en gråsisik og en stillits ble en 
aluminiumsring rikere. En liten enkeltbekkasin fikk i tillegg stål av Thomas N. Totalen er nå oppe i 
936 fugl. En myrhauk, en lerkefalk og 7 småspover som fløy nordover i dag, kan jo også nevnes. Litt 
sjøfugl sees også på kvelden i sønna-brisen. 
Petter J 
 

Søndag 3. mai 2020 
32 fugl har fått ring i dag. 23 løvsangere, 4 gransangere, 3 rødstrupe og 2 munk. En gjøk strøk 
forresten målrettet nordover i dag. (Ikke undertegnede, han er fremdeles her, men en fjærkledd 
en.) Det er vel en av landets første? I dag ble også Thomas Nielsen observert "Trekkende mot N", 
retning Oslo og Vidar Grann Hansen blir loggført i natt som "rastende" på Ferder-øen. Han virker 
som en knakende fin fyr! Det skal bli hyggelig å bli bedre kjent med han denne uken. 
Petter J 
 

Mandag 4. mai 2020 
Det ble 31 fugler i mistnetta dag. 26 løvsangere, 2 sivspurv, 1 rødstjert, 1 særledes inntullet 
gjerdesmett, 1 måltrost, samt én bøksanger. Vidar G. Hansen har tatt for seg det meste av 
ringmerking i dag, blant annet bøksangeren. Den var jo en søt liten karamell i det ellers så jevne 
løvsangertrekket og tidenes tidligste av arten på stasjonen. Og apropos søte små karameller; Fru 
Jørgensen ble den som plukket fugl nummer 1000 i 2020 på SFOS i dag. Ellers har det vært stille på 



øya og på fjorden i dag. Lite fugl utenom litt løvsangertrekk. Men vi har det bra her ute! Takk for i 
dag. 
Petter 
 

Tirsdag 5. mai 2020 
It was very silent today at Store Faerder. We had very few birds in the nets and we banded the 
following birds; 4 willow warblers, 1 reed bunting, 1 greenfinch, 1 linnet and the total of the birds 
sums up to 1007. I also spotted a peregrine falcon flying towards the south of the island. Not 
forgetting the kestrel that was hovering right next to the house. 
Faerder is the most beautiful national park where you can venture and see a wide variety of bird 
species. I have had such a nice time here and I hope to come back here one day. 
Bye for now. 
Anita.K.Jorgensen c/o Petter Jorgensen 
 

Onsdag 6. mai 2020 
Petter og Anita reiste inn i dag for å ta seg av litt nødvendig administrasjon, mens jeg (HEK) reiste ut igjen for å holde 

bemanningen gående sammen med Vidar GH. I tillegg hadde den nye Wallas-ovnen slått seg vrang og trengte 

ettersyn. Feilen viste seg å være litt mer omfattende enn forutsett så dieselpumpen i ovnen måtte, i samråd med 

tekniker fra Sunwind, tas ut for å bli erstattet med en ny. Dette dekkes i sin helhet på garantien. Ute-temperaturen 

er imidlertid nå såpass høy på dagtid at hytta holder seg rimelig god og varm uten ovner på. Dessverre var stasjons-

datamaskinen så restrukturert at det ikke var mulig å logge seg inn på dagboken, så derfor denne forsinkede melding 

via Terje. Det ble en hyggelig fugledag med 68 fugl ringmerket. Av disse dominerte løvsanger med 46, fulgt av 6 

rødstjert og 3 tornirisk. Dermed er hele 23 tornirisk merket hittil i vår, så foringsbrettet fungerer godt for denne og 

flere øvrige arter. For Vidar og meg varmet det nok mest med en nydelig svarthvitfluesnapper hann, nummer 4 hittil. 

Måtte det bli mange flere. Arten har jo hatt en dramatisk nedgang med 80-90% fra tidlig på 1970-tallet. En liten 

økning har det nok vært det siste tiåret, men det er veldig langt igjen til fordums antall.   

Vennlig hilsen Hans E. og Vidar G 
 

Torsdag 7. mai 2020 
Det blåste nordvest 5-6 m/s i går kveld, og i natt, men løyet litt til kl. 05.00. Utover dagen løyet det 
helt før vinden snudde og økte til sydvest 5 m/s på ettermiddagen. Pent vær med mye sol det meste 
av dagen. Dermed også mindre fugl enn i går. Totalt 36 merket slik at totalen nå er 1120. Løvsanger 
dominerte naturlig nok igjen med 36, fulgt også i dag av rødstjert med nå 3 merket. En ny 
svarthvitflusnapper fikk totalen opp i 5. Dermed har vi per dato ringmerket akkurat 5 ganger så 
mange rødstjert som svarthvit. Lite fugl forøvrig, men vi fikk begge med oss 2 småspover i 
speidersletta-bukta og senere på knappeskjæret. Fritid mellom runder brukt til hyttevask samt 
«spritbehandling» av lab og bordflater. Vi følger dermed opp helsemyndighetenes pålegg og 
anbefalinger i disse korona/covid tider. 
Vennlig hilsen Hans E. og Vidar G 
 

Fredag 8. mai 2020 
Undertegnede har kommet ut på øya igjen og funnet ut at nattergalen har kommet mens jeg var på 
fastlandet på en 48 timers permisjon. Nå sitter den i skrivende stund og synger utenfor stuevinduet 
her. Slikt blir det god stemning av. På vei ut til SFOS ble det også oppdaget 4 rastende haveller ved 
land og en alkekonge rett utenfor bryggebukta av Hans Erik. Ellers ble det ble fanget og ringmerket 
132 fugl på Frigjøringsdagen av Vidar Grann Hansen og Karlsen. 100 løvsangere, 7 



svarthvitfluesnappere, 5 rødstjert, 4 munk, 3 tornsangere, 3 gransangere, 2 svarttrost, 2 
trepiplerker, 1 smett, 1 møller, 1 rødstrupe, 1 gråtrost, 1 grønnfink og 1 tornirisk. 
-Petter Jørgensen 
 

Lørdag 9. mai 2020 
Jada, det ble litt fugl i dag også, uten det helt gunstige været. 82 fugl har fått ring. 43 løvsangere, 13 
munk, 11 rødstjert, 4 møllere, 3 brunsisik, 3 gransangere, 2 tornsangere, 2 måltrost og 1 svarttrost. 
Nettene sperres for kvelden nå, da det er varslet nordlig kuling og regn. Vidar Grann Hansen dro 
hjem i dag. Takk for knallbra innsats denne uka! 
Petter 
 

Søndag 10. mai 2020 
Regn og nordøstlig kuling gjorde dette til en lite begivenhetsrik dag. Nettene er sperret hele dagen. 
Litt fugl er det likevel på øya, men disse presser hardt i buskene.. 
MVH Petter J 
 

Mandag 11. mai 2020 
Dagen begynte med en kuling og blå himmel som ikke ga særlig håp om fugl i netta. Likevel fikk det 
runde tall av 50 fugl ring. Av disse; 37 løvsangere, 1 gransanger, 3 munk, 1 møller, 4 rødstjert, 1 
svarttrost, 1 måltrost, 1 grønnfink og 1 brunsisik. Totalt er da 1385 fugl blitt ringmerket hittil i 2020 
på SFOS. I felt ellers kan det meldes om et par tårnfalk som trives godt her. En hann og en hunn. 
Vandrefalken blir også sett spisende på noe som kunne ligne en spove. Skjærene har ikke vært sett i 
dag når jeg tenker meg om. Kanskje jeg bare har blitt vane med dem. Håper de dukker opp i 
morgen! Takk for i dag. 
MVH Petter J 
 

Tirsdag 12. mai 
43 løvsangere, 2 gransangere, 1 gjerdesmett, 3 svarthvitfluesnappere, 4 munk, 1 hagesanger, 1 
tornsanger, 2 møllere, 3 rødstjert og 2 tornirisk blir 58 ringmerkede fugler i dag. Gøy med mye 
løvsanger men nå ønsker jeg meg også litt mer sylvia-arter og mer fluesnapperfangst. I morgen må 
det vel løsne litt, håper jeg. En liten fotnote...: Det rister i huset og det høres ut som det tordner ute i 
fjorden i natt. Men det er stjerneklart og nærmest vindstille. Hva pokker tute er det som skjer der 
ute? Jordskjelv? Atomkrig på fastlandet? Er det jeg som har vært isolert for lenge fra omverden og 
begynner å hallusinere? Begge skjærene er forresten sett igjen. To beinharde tøffinger om 
overlever tross rovfugler og konkurranse fra måker og kråker. En grønnstilk ble også hørt 
trekkende over i dag. Ellers lite å rapportere utenom det sedvanlige fra Store Færder i dag. God natt 
og takk for i dag! 
Petter 
 

Onsdag 13. mai 2020 
Vestvind og blå himmel ga 31 fugl i netta i dag. Dette var fordelt på 15 munk, 6 løvsanger, 2 
hagesangere, 2 tornsangere, 2 møllere, 1 grønnfink, 1 gjerdesmett, 1 rødstjert, samt 1 
svarthvitfluesnapper. HEK kom ut i dag. Og blir muligens til fredag. Håper på løvsangerrush i 
morgen. God kveld i stugå 
MVH Petter og HEK 
 



Torsdag 14. mai 2020 
60 aluminiumsringer ble klemt i dag. Disse ble distribuert på 43 løvsangere, 3 munk, 2 hagesangere, 
2 tornsangere, 2 møllere, 2 s/h-snappere 2 juvenile grønnfink, 1 gransanger, 1 gjerdesmett, 1 
gråsisik og 1 nattergal. Undertegnede fikk dermed fjærkontakt med øyas ypperste sangfugl før 
hjemreise "i morgen". HEK dro i land for å fikse deler til dieselfyrærn og TNI kom ut. Både 
undertegnede og TNI var stuptrøtte så det ble en skammelig tidlig kveld. Straks etter barnetv-tid 
dro begge tømmer og dagbok ble derfor litt forsinket.. Litt strandsnipe og rødstilk har kommet og 
skaper sommerstemning på Store Færder med sine velkjente lyder, men ellers har ikke mye skjedd 
siden "i går". Ellers har nå dagen kommet. Jeg skal "hjem" til fastlandet. Så jeg vil takke for 
oppholdet her ute den siste måneden. Det har vært fantastisk flott her ute og kommer til å savne 
øya når jeg nå må dra tilbake til gamle Østfold.. Takk for meg! 
MVH Petter Jørgensen 
 

Mandag 18. mai 2020 
Der var vi.. Har hatt trøbbel med nettleseren Chrome; funker ikke lenger å skrive blogg derfra. En 
liten oppsummering av helga: 
Først en stor takk til Petter for strålende innsats over fire uker! Kjørte ham inn fredag; Tommy, 
Anders og Stig kom da ut. Temmelig få fugl merket i helga, mye vind og fortsatt en kjølig værtype. 
Merketall følger. 
15/5: 9 løvsanger, 1 svarthvit, 1 rødstjert og 1 grønnfink. 
16/5: 27 løvsanger, 2 gransanger, 1 hagesanger, 4 møller, 2 grønnfink og 2 gråsisik. 
17/5: 5 løvsanger, 1 munk, 1 hagesanger og 1 steinskvett. 1585 til nå i år. Mye ligger nok fortsatt og 
lurer, ser bedre ut med mindre vind og mer skyet senere i uka. 
En dvergfluesnapper V for hytta 16/5 varmet. En vepsevåk som kom inn rett østfra 15/5 likeså. 
Ellers er det på sjøen det har vært mest stas i helga! Tre arter av joer, 2 lunde, 5 ringgås, noe 
havhest, lom, svartand og suler. Og..ikke minst en havlire mot S 16/5. 
Hans Erik har nå kommet ut og jeg drar straks inn. Ønsker ham lykke til de kommende dagene! 
Thomas 
 

Tirsdag 19. mai 2020 
Dagen begynte 04.00 med NV-2 m/s og overskyet. Nettene var ferdig oppsatt kl. 04.20, og på 
førsterunden kl. 05 ble det hele 30 løvsanger. På neste runde kl. 06 fortsatte det med 29 ytterligere. 
Dessverre økte vinden raskt til N 10-11m/s, og solen kom frem rundt 09.00. Antall fugl fanget gikk 
dermed betydelig ned, men hyggelig likevel med 121 totalt i dag fram til nettene ble sperret kl. 16. 
Av disse var hele 112 løvsanger. Dermed er 700 løvsanger merket hittil. Det er en oppgang fra 
foregående år, men likevel godt under halvparten av antallet fanget våren 1974. For øvrig var 
våren 1974 identisk med årets vår (mars-mai) når det gjelder temperatur og vindforhold. Likevel er 
løvsangertrekket nå mer enn en uke tidligere enn i 1974. Kanskje den milde vinteren spiller inn? 
Ny merkeart for våren ble en vakker låvesvale. En rolig ettermiddag ble brukt til en rundtur på 
øya. Mange gullbasser, vakre vårblomster og en spurvehauk hadde slått og spiste på en måltrost i 
ruinene på toppen. Det var muligens slutten på den ene måltrosten som lenge har holdt seg på øya? 
Håper på mindre vind, og flere varmekjære sylvia og gulsangere i morgen. 
Vennlig hilsen HE 
 

Onsdag 20. mai 2020 



Halvard Hauer og Terje Axelsen kom ut til Hans Erik på ettermiddagen. Ringmerkingen var treg 
denne dagen med 27 løvsanger, 1 rødstjert og 2 møller, altså 30 fugl. Vårens total er nå oppe i 1749. 
Hans Erik og Terje dro en runde rundt øyene siden været var fantastisk og fant noen vadefugler 
som myrsnipe, rødstilk og sandlo. På Hoftøya satt det også en lerkefalk på fjellet med steinskvett og 
skjærpiplerker som holdt vakt rundt den. To flotte toppskarv satt også sør på Hoftøya. Ei gulerle ble 
skremt opp av et skjær ved Knappen. 
Sikten var helt utrolig og kvelden ble brukt til skåding på sjøen. Først fant vi tre islommer som lå 
litt ut på sjøen og fisket. De flyttet rundt og ble sett i flere timer. Halvard mistenkte også at det 
kunne være to islommer i tillegg som lå litt lenger ute. To mørke tyvjo dukket plutselig opp og jaget 
ei gråmåke til den ga fra seg maten. Tyvjoene fortsatte så etter nye måker å plage. En lys polarjo 
kom ut fjorden og ei alke og en lomvi ble også sett. Med båtturen og det vi så fra land, hadde vi 
minst 30 teist rundt øyene. Kjempebra. To steinvender og ei småspove økte antallet vadefugler til 9 
arter. Av sjøpattedyr hadde vi en havert, 70 steinkobber og trolig 70 niser. På et sveip langs sjøen 
ble det talt 52 niser synlig. Totalen bør nok derfor være en del høyere. 
Terje A. 
 

Torsdag 21. mai 2020 
Været blir ikke alltid slik værmeldingen sier eller slik vi ønsker. Denne dagen var godt bevis på det. 
Til tross for knallmeldinger ble det kun 38 fugler ringmerket. Løvsanger 24, møller 7, gråsisik 2, 
munk 2, nattergal 1, gulsanger 1 og blåstrupe 1. 
På morgenen som startet 0400 var det allerede litt fugler på fjorden, men ikke like mye som i går. 
To tyvjoer, 6 ubestemte joer, en havhest, seks havsuler og en flokk på 60 ringgås som forvillet seg 
inn fjorden var noen av dagens observasjoner. Totalt 40 smålom flyttet på seg samt en storlom. Av 
alkefugl ble det observert 2 lomvi, 2 alke og hele 46 teist. I tillegg til en ringmerket blåstrupe ble det 
også registrert en i Hoftøybukta. 
I dag har det vært folksomt på øya. To båter fortøyd på nord og besøk av Egil og Terje, Per Espen + 
frue + bekjente var kanskje en forsmak på hva vi vil oppleve til sommeren?? Vi hadde også besøk 
av en som hadde vært ved stasjonen på 80-tallet sammen med Ivar Alm og Jostein Martinsen. Vi 
klarte å få gjennomført sjøfugltellinger i reservatene (Knappen, Langøya og Hoftøya). Nokså 
nedslående resultater som vi kommer tilbake til. 
En av dagens høydare var nok en knølhval som beveget seg langsomt ut av fjorden. Helt utrolig 
fantastisk å se dette svære dyret gli gjennom vannet. Nå er det sengetid. 
Terje 
 

Fredag 22. mai 2020 
Klokka 12 møtte GIR og jeg opp i Sandøsund da TAX og HEK kom inn. Halvard ble igjen på øya til vi 
kom ut slik at nettrunden kunne forbli oppslått. Litt fugl hadde de tre hatt i morgentimene, men fra 
klokka 13 til vi sperra netta kl. 20 var det bare tomme runder! 
Dagens merking ble som følger: 8 løvsanger, 1 gransanger, 1 myrsanger, 1 hagesanger, 4 møller, 2 
nattergal og 1 måltrost. Totalt 18 fugl og 1787 i år. 
I løpet av ettermiddagen og kvelden kikka vi en del på sjøen. Hyggelig å se at det var bra med 
terner i fjorden. Sule, hest, lommer og svartand var det også litt av, men dagens høydare ble 2 
splitterner som trakk sør! 
Thomas 
 

Lørdag 23. mai 2020 



Og der kom livet jeg har venta på! Etter en natt med heftig regn og vind opp i sterk kuling fra sør, 
løya det kjapt fram til netta ble satt opp fra kl. 04. Veldig rolig til å begynne med, men snart begynte 
det å livne til med syngende gulsangere og hagesangere. Sånt blir man jo optimist av, og ganske 
riktig; på den tredje runden var det godt med fugl i netta- bl.a rør -og myrsanger. Gråsnappere 
begynte å sprette fram overalt, og den har ikke blitt sett her før i år! Hele 20 ind. ble merket i løpet 
av dagen. Gråværet fortsatte utover dagen og bidro nok til et jevnt sig av fugl i netta fram mot 
ettermiddagen. Sperra kl. 20 da vi ble lovet en ny omgang med regn og kuling til natta. 
Dagens merking: 1 gjøk, 1 tornskate, 17 løvsanger, 4 gransanger, 11 gulsanger, 1 rørsanger, 1 
myrsanger, 1 munk, 16 hagesanger, 3 tornsanger, 13 møller, 2 rødstrupe, 1 nattergal, 20 
gråsnapper, 1 svarthvit, 2 rødstjert, 1 svarttrost, 1 trepip og 1 grønnfink. Til sammen 98 fugl, noe vi 
er svært godt fornøyd med! Moro. 
Ellers kan nevnes 2 rastende hanner nattravn (hhv. mellom FK og Doble samt ved SS), 3 havhest, 1 
tyvjo, 2 gjøk og ytterligere en rørsanger som sang i Sumpa. En ordentelig god-dag på øya. 
Thomas 
 

Søndag 24. mai 2020 
Regn gjennom natta og ut på morrakvisten. Litt sein start altså, men dagen ble bra, den! Litt mindre 
fugl enn i går, men det meste var nyankommet. Godt fornøyde også i dag noterte vi oss for følgende 
74 fugler merka; 1 nattravn (en hann, på kvelden), 1 hann tornskate, 18 løvsanger, 2 gransanger, 3 
gulsanger, 1 munk, 20 hagesanger, 1 tornsanger, 9 møller, 2 rødstrupe, 9 gråsnapper, 1 svarthvit, 1 
rødstjert, 2 linerle (fanga etter at de spaserte inn i hytta!), 1 heipip og 2 gråsisik (ua. cabaret). 
Dagens høydepunkt kom på sjøen i form av 2 havlire på sympatisk hold! Av annet på sjøen kan 
nevnes 14 smålom, 9 havhest, 7 lomvi og 1 alke. Dessuten er det stadig litt makrellterner på 
fisketur. En nattravn ble sett sovende på fjellet 50 meter bak hytta, sjelden å få øye på før de flyr 
opp.. En gjøk satt og gol, 3 flotte hanner tornskate poserte og minst 7 nattergal sang. Dessuten 
synger stadig en måltrost litt rundt forbi: måske var det fruen som ble tatt av vandrefalken..? 
I morgen drar GIR og jeg inn, FKR kommer ut for å dekke uka. Vi ønsker ham lykke til! 
Thomas 
 

Mandag 25. mai 2020 
Thomas og Geir Inge fikk en givende morgen med bla 2 nattravn og 1 blåstrupe i nettene. NV og 
skyet ble fort NV og blåvær. Dreiende sv på ettermiddagen. 33 fugl ringmerket. Uoffisiell årstotal 
1992 ind. 
Fredrik og Hans Erik ble plukket opp i land kl 0900. Hans Erik videre med båten for å telle sjøfugl i 
skjærgården med Tax. 
Lite fugl gjennom dagen. 27 smålom notert. Thomas og Geir Inge inn idet temperaturen på 
ettermiddagen økte. Rikelig med humler og gullbasser gav sommerlige vibber. 
Reservetanken ved brønnen ble fylt opp. 
Kanskje rosenfinken ramler nedom i morgen? En årsart for stasjonen hadde gjort seg. 
Fredrik 
 

Tirsdag 26. mai 2020 
Blåvær, mildt, sørlig 5 ms og fin soloppgang da netta ble satt opp. Hadde i grunn litt trua, men etter 
5 timer var totalen 6 ringmerka fugl. Det var heller ingen bevegelse i lufta eller på sjøen. 
1 hval blåste et par ganger kl 05 og viste ryggen, men litt langt hold for sikker id. 87 steinkobbe 
observert. 



Da uret nærmet seg 11, kom det inn lave skyer. Østfold-sida ble usynlig, vinden økte noe og brått 
produserte kope-nettet 2 fugl til stor glede. Løv- og gransanger nye for dagens rm-logg. Jeg tok fatt 
på resten av nett-runden med stor optimisme, men 0 fugl ble resultatet. Tilbake ved hytta så jeg det 
hang 2 nye fugler i kopenettet. Ved siden av en møller med svensk ring hang en aldeles nydelig 
rødstrupesanger hann !! 
Og det var det. 
De neste 7,5 timer med fangst produserte 0 fugl. Totalt 10 fugl rm på 15 timer. 
Vind fra sv-vsv økte og div suler, hest og krykkjer har dura forbi. Ellers spurvehauk og dvergfalk 
innom. Trane NV lavt over Hoftøya litt for kl 08. 
Været lover ikke allverdens for morgendagen. Men det gjelder å jobbe hardt - det er ikke noe 
feriested. 
Fredrik 

 
 

Onsdag 27. mai 2020 
Dagen startet med sol, svakt nordlig drag og ca 10 grader. Syngende gulsanger på mårran varmet. 
På sjøen hastet noe sule,hest,svartand og alkefugl ut fjorden etter kulingen i går kveld. 2 lunde mest 
spennende blant disse. 
Det ble noen fattige nettrunder som ventet, men det hang en acro i det minst produktive nettet bak 
hytta på formiddagen. Runden før ble dagens eneste gulsanger hentet herfra. Mistenkte acroen til 
busksanger, men litt vrient med årets første acro i hånd. På labben var ikke fargene lette å tolke 
heller. Tok noen mål, dro av noen bilder og slapp fuglen som smatt ned i bushen v foringa. Tenkte 



jeg skulle ta meg tid til å sjekke bildene etter hvert for sikker id. Neste runde var kjapp med 2 fugl, 
og ved retur hytta sang jaggu busksangeren ved foringa. Sang sporadisk hele dagen. 
Lite å melde ellers. Svalestjert og tistelsommerfugl på toppen av øya. Drar seg til med insekter nå 
etter en treg mai i så måte. God temp midt på dagen. 
Ringmerket 21 fugl i dag. Drøy dobling fra i går. 2023 fugl rm så langt i år.  
Fredrik 

 
 

Torsdag 28. mai 2020 
Morgen var småfrisk med nord 10 m/s. Havsuler i småflokker jobbet seg inn fjorden og totalt 340 
ind passerte innen kl 0930. En vepsevåk strevet NV lavt over sjøen kl 0625. Et nytt ind trakk samme 
retning kl 11. Ellers tyvjo, havhest, krykker og 45 smålom notert. 
Labert med fugl i netta. Dagstotal 19. Løvsanger dominerende. Årstotal 2042. 
Fredrik 
 

Lørdag 30. mai 2020 
Da er dagbok tilbake etter utfordringer med nettet på fredag. 
Fra fredag kan nevnes årets første merkede sivsanger og en merket rørsanger og 1 M tornskate på 
Speidersletta. Dagen i dag startet med førsterunden kl 0430, med svakt nordadrag og litt småskyer 
over øya. Kun 1 løvsanger på vei til Svingen og en nattravn skremt opp i røysa etter fuglekonge. På 
vei tilbake fra Svingen hadde en fugl flydd i helt i toppen av nettet på Plassen, og var årets første 
dvergfluesnapper som ble ringmerket. Per Espen ankom øya med hyggelig besøk kl 0730, så da 
passet det bra at vi fikk gjenfangst på dvergen rett før han ankom øya. Ellers så ble det også 
observert 1 dvergfluesnapper i Sværdalen i dag, uten at man kunne se ring, så godt mulig det har 
vært snakk om 2 individer i dag. Ellers så sang det en myrsanger i Sumpa og har vært en 
lappiplerke som har rastet på Speidersletta. 
Ringmerking fredag: Løvsanger 10, sivsanger 1, rørsanger 1, tornsanger 1, nattergal 1, svarttrost 1, 
gråsisik 3. Totalt 18. 



Ringmerking lørdag: Løvsanger 14, møller 1, nattergal 1, dvergfluesnapper 1, rødstjert 2, linerle 2, 
heipiplerke 1, bokfink 1, grønnfink 1, tornirisk 1. Totalt 25. 
Var også 10 niser som viste seg fint frem i 15-20 minutter utenfor båtbukta. 

 
 

Mandag 1. juni 2020 
Dette er kun en sjekk på om jeg kan legge inn hjemmefra. Ingenting lagt ut på grunn av datatrøbbel 
i 2 av de siste 3 dagene. 
Terje A. 
 

Tirsdag 2. juni 2020 
Dataproblemer med stasjons PC'en så skriver dette med egen medbragt PC. Terje har overtatt for 
Hans Erik i ettermiddag. Gårsdagen bød på hele to ringmerkede fugler, 1 tornirisk og en møller. 
Dagen i dag kunne jo ikke være dårligere så det ble ytterligere to fugler i dag, 1 grønnfink og nok en 
møller. Totalen for våren er nå oppe i 2115 ringmerkede fugler. Noe som vel egentlig ikke er så 
verst med tanke på været denne våren. Lite spennende å melde fra denne dagen. Dagens lyspunkt 
en tyvjo og eller lite annet. Det kan vel ikke bli verre i morgen? 
Terje A. 



 

Onsdag 3. juni 2020 
Merkelig dag. Delvis skyet og svak sønnavind skulle vel egentlig gi noe ny fugl selv tidlig i juni. 
Ringmerket hele 1 tornirisk. Ikke en trekkfugl å se i kratt, busker og på Speidersletta. Kjemisk fritt 
for annet enn hekkende eller hekkeforsøkende fugler på øya. Raske runder har gitt mye tid til å 
sjekke sjøen og det har ganske greit i dag. Mellom 06:00 og 07:00 ble det observert 1 storjo, 1 tyvjo 
og en nydelig fjelljo mot SV. Mot nord trakk det 2 tyvjo og en ubestemt stor lom. I tillegg tre 
ubestemte polar-/tyvjo mot SV, 100 svartand mot N, 3 havsuler mot N og 8 smålom inn fjorden. På 
ettermiddagen ble sikten på nytt svært god, men det passerte litt mindre fugl enn om morgenen. 
Tre smålom ut og tre smålom inn, 1 splitterne mot N, og trolig samme fugl ut 7 minutter senere. I 
tillegg 4 havsuler ut, 31 makrellterne ut og en lunde mot SV. Håper på litt regn i natt og et bittelite 
innsig av ny fugl. 
Terje A, 
 

Fredag 5. juni 2020 
Kom ut i går kveld og brukte timene fram til det begynte å bøtte ned kl. 08 fredag. Resultat; 1 
rødstrupe og 1 løvsanger merka. De var i det minste nyankomne.. Ikke mye å se ellers heller i 
morgentimene. La oss da uværet slo til for fullt. 
I 18-tida hadde vinden lagt seg helt og da slutta det også snart å regne. Inn for å hente GFK i 
Sandøsund. Ut igjen kjørte vi en sørlig rute for å snoke litt. En rastende heilo på Hoftøya sådde litt 
optimisme i oss. Den ble innfridd i form av svartterne i plettfri drakt på kloss hold! Surra noen 
ganger rundt båten Ø av Knappen før den forsvant mot SV. 
Nettene opp igjen til kvelden, værmeldingen for i morgen ser spennende ut. 
Thomas 
 

Lørdag 6. juni 2020 



 
Full runde oppe fra morran til kl. 19 resulterte i hele 20 merkede fugl! Slett ikke dårlig så seint på 
våren. En godbit var det også; en 2k M dvergsnapper. Øvrig merking som følger; 8 løvsanger, 1 
gransanger, 1 hagesanger, 3 møller, 1 nattergal, 1 grønnfink, 2 gråsisik (cabaret) og 2 tornirisk. Ta 
med 1 grønnfink og 1 tornirisk i går kveld og uoffisiellt tall for våren er 2146. 
Kikka en del utover sjøen også, kan nevne 3 havhest, 23 sule, 1 jagende mørk tyvjo på trivelig hold, 
2 alke og 2 krykkje derfra. 
Skal blåse mye i natt og utover dagen i morgen, så blir nok mye sjø i morra også. 
Thomas 
 

Søndag 7. juni 2020 
Netta oppe først i 14-tida, da vi syntes det hadde løya nok. Hele natta og fram til det hadde vi en god 
stiv kuling fra SV med middelvind opp til 17 m/s. 
Denne vinden hadde med seg nok sjøfugl til at dette ble tidenes liredag på Færder! Den tyngste av 
disse, en gulnebblire mot N, ble GFK aleine om da både GIR og jeg dippa.. Men, det var mye annet å 
se på sjøen også! Nevner 9 sjøorre, 308 svartand, 15 smålom, 4 storlom, 61(!) havlire mot S (solid ny 
stasjonsrekord), 80 sule, 5 storjo, 1 polarjo, 6 tyvjo, 25 lomvi, 11 alke, 1 lunde og 4 rødnebbterne. 
Litt fugl i netta ble det også i ettermiddagstimene, i alt 11 ind. merket; 4 løvsanger, 1 gransanger, 1 
gulsanger, 1 rødstjert, 1 svarttrost, 1 2k M rosenfink (den sang også), 1 grønnfink og 1 cabaret. 2157 
i vår. 
Thomas 
 

Mandag 20. til tirsdag. 21. juli 2020 
Skulle dratt ut søndag, men bøtter med nedbør gjorde at vi ventet til mandag. Fikk da med meg 
Leeds overkjøring av Derby på søndag. Herlig. Mandag dro HEK og jeg til Hoftøya og gledelig nok 



var det bra med makrellterner, 25 gamle og minst 5 unge. Mer enn 100 sildemåke også og mange 
unger som ikke var flygedyktige. Vi fargemerket 8 sildemåke tidlig i måneden, men her er det 
tydelig at mange har gjemt seg godt. Eller 7 kanadagås, 16 hvitkinngås, 3 krikkand, 3 sandlo, 3 
rødstilk og 1 strandsnipe også på Hoftøya. Vel tilbake på stasjonen fikk vi en ettermiddag med 3 
tårnfalk, 3 vandrefalk og 1 nydelig voksen vepsevåk over plattingen. I dag tirsdag har det vært mer 
dugnad og regnbyger. Eneste verdt å melde er 4 polarsniper i sommerdrakt ut fjorden ikke alt for 
langt vekk. Ingen forsøk på fangst. Vidar Kristiansen (leder for Jomfruland Fuglestasjon) ble hentet 
1100 og monterte mottageren for radiotelemetri som nå er oppe og går. Vi fikk også 10 nye tagger 
som skal brukes i løpet av høsten. Vi får trolig ytterligere 5 tagger. I kveld en nydelig krabbe 
middag. Finnes det noe bedre. To teiner rett sørøst for hyttebukta ga 15 krabber på ei natt. Flere 
med mye god skjellmat. 
Terje og Edel holder fortet et par dager til. 
 

Søndag 2. august 2020 
Endelig tilbake på øya etter ett år. Vi ankom sent lørdag da Terje Kristiansen kjørte oss ut fra 
Krukehavn fordi Tore hadde trøbbel med start på Færderbåten. Terje hadde med nytt batteri og 
bensintank til båten. Dette ble prøvd ut på dagen. Da ble det umiddelbart start på båten, og alt ser 
ut til å fungere helt normalt igjen. 
Været var ikke helt det beste fra morgenen av med litt småregn og SE 9-10. Etterhvert ble det 
lettere, og vi kunne begynne å sette opp standard nettrunde frem til "trærne". Heldigvis hadde Tore 
ryddet de fleste av nettplassene dagene i forkant. Dermed var den egentlige høstsesongen for 
ringmerkingen startet. Arbeidet med oppsettingen var ferdig ved 15-tiden. Da ble også alle nett 
sperret og alt var klart for oppstart neste morgen. Dessverre hadde vi ikke fått i orden avspilling av 
sang ved noen av nettplassene, men dette håper vi å få til så snart som mulig. 
Av observasjoner gjorde vandrefalken mest inntrykk da gamlehannen etterfulgt av en skrikende, 
ung hunn passerte forbi hytta. Nevnes må også en familie på 4 ravn , samt at blåmeisen må ha 
hekket og fått frem ett kull unger i år også. Ellers er det mye bjørnebær i år. Noen bær er allerede 
modne, noe som mølleren er svært fornøyd med. 
Dagens ringmerking resulterte i 16 fugler totalt med disse tallene: 3 blåmeis, 1 løvsanger, 4 møller, 
1 rødstrupe, 1 nattergal, 5 svarttrost og 1 måltrost. 
Jan 
 

Mandag 3. august 2020 
Klar himmel og full sol fra morgenen av med vestlig bris som dreide sørvestlig og økte til liten 
kuling senere på dagen. Nettene var ferdig åpnet til fangst fra kl.05.00. Dette gjorde at 
fangsteffektiviteten ikke var den beste. Likevel må vi si oss fornøyd med 24 fugl ringmerket til kl. 
12, da nettene ble sperret for dagen. Løvsanger dominerte, men av 5 rødstruper var hele 4 gamle 
fugler. Begge nattergalene var også 2 K+. Tornskaten var høstens første. Listen ble som følger: 1 
tornskate, 1 blåmeis, 11 løvsanger, 2 hagesanger, 1 møller, 5 rødstrupe, 2 nattergal og 1 måltrost. 
Ingen spesielle observasjoner, men en flokk på 16 kaklende grågås over hytta, samt 3 vandrefalk 
sammen på jakt etter noe spiselig kan nevnes. Høstens første gjøk ble sett sittende på en stein ut på 
dagen. Ved 7-tiden om morgenen kunne vi telle hele 67 steinkobber på knappeskjæret. I morgen 
satser vi på sang av løvsanger og hagesanger ved "Doble fuglekonge" fra morgenen av. 
Jan 
 

Tirsdag 4. august 2020 



Nok en dag med klar himmel og sol, men vinden var mer fra nordlig kant med 5-6 fra morgenen av. 
Den dreide sørvest tidlig ettermiddag og økte til 8-9. Vi hadde nettene fangstklare fra kl. 05. Denne 
morgenen spilte vi løvsanger og hagesanger ved "doble fuglekonge" med den lille spilleren. Det var 
nok ikke mer fugl i "bushen" enn dagen før, men effekten på løvsangerfangsten var helt klar. 
Det kan tyde på at flaggspetten vil røre litt mer på seg denne høsten, siden det hang en ungfugl i 
nettet på førsterunden. Likeledes fikk vi høstens første bjørkefink, og spesielt morsomt med en 2K+ 
gulsanger i tillegg. Når vi først snakker om eldre fugler er det verdt å nevne at av 20 løvsangere var 
hele 6 stykker 2K+, og i tildelt sterk myting. Det utgjør 30 % eldre fugler. Totalt endte vi opp i 30 fugl 
ringmerket frem til kl. 12 da nettene ble sperret. Listen ble som følger: 1 flaggspett, 20 løvsanger, 1 
gulsanger, 1 hagesanger, 4 møller, 1 bjørkefink, 1 grønnfink og 1 brunsisik. Dermed er vi oppe i 70 
fugl for august. Værmeldingen for morgendagen er kuling og regn det meste av dagen, slik at noe 
ringmerking synes ikke aktuelt. 
Det ble en handletur inn til Tjømelandet tidlig ettermiddag. Dagen ble avsluttet med grillet 
sørlandsørret og Store Færders bjørnebær med is og melis til dessert matchet med noe godt i 
glasset. Kan man ha det noe bedre? 
Jan 
 

Onsdag 5. august 2020 
Regn stort sett hele dagen. Ingen nett slått opp, og derfor ingen fugler ringmerket. Mest innesysler, 
bl.a. føring av vårmerkinger i ring access. 
Lite observasjoner, men 1 gjøk på ettermiddagen kan nevnes. 
Jan 
 

Torsdag 6. august 2020 
Overskyet og regn mellom kl. 06.00 og 07.00, gjorde at vi måtte vente med å sette opp nettene. De 
var fangstklare fra kl. 07.30. Moderat sørvestlig vind hele dagen. Det klarnet opp ved 12-tiden. 
Temperaturen ble etterhvert ganske behagelig. 
Det var liten trekkaktivitet i dag med til sammen 18 fugl merket frem til kl. 13.00 da vi sperret 
fangsten. Også i dag spilte vi sang av løvsanger og hagesanger ved "doble fuglekonge". Følgende 
fugler fikk ring: 3 blåmeis, 8 løvsanger, 1 gulsanger, 2 møller, 1 rødstrupe, 1 nattergal, 1 svarttrost 
og 1 grønnsisik. 
Morgendagen lover bedre med hensyn til værmeldingen. Vi er ved godt mot. 
Jan 
 

Fredag 7. august 2020 
Vind fra sørlig kant, 3-6, skiftende skydekke. Standardrunden klar til fangst fra 0530. Nettene 
sperret fra kl. 1200. 
En dag med relativt liten trekkaktivitet med 20 fugl ringmerket totalt. Den lille spilleren produserte 
sang av løvsanger og hagesanger ved "doble fuglekonge". Resultatet ble: 1 tornskate, 12 løvsanger, 2 
hagesanger, 1 møller, 1 nattergal og 3 svarttrost. Fra observasjonslisten kan nevnes 1 skogsnipe, 1 
gjøk og 1 bøksanger. 
Vi planla en tur til Hoftøya ut på dagen, men fortøyningsplassen var opptatt av andre båter. Mens 
vi var i bukta på Hoftøya kom det en telefon fra Morten Brandt som igjen hadde fått en telefon fra 
fuglevakten om en havsule som hadde blitt inntullet i rester av et fiskegarn. Fuglen skulle befinne 
seg nord på Sandøya, så vi besluttet å dra over dit. Vi fikk også oppgitt et telefonnummer vi kunne 
ringe. Til tross for mange forsøk på denne telefonen, fikk vi aldri noe svar. Vi kjørte litt rundt i 



området uten å se noe til havsulen. Siden vi ikke hadde konkret stedsangivelse ga vi til slutt opp og 
kjørte tilbake til stasjonen. Ut på kvelden ringte så vedkommende som hadde rapportert om 
havsulen. Familien hadde dratt inn til Oslo uten å ha telefonen tilgjengelig. Synd - men, men..... 
Mer gledelig var det at vi fikk uventet besøk av Jogeir Stokland og Terje Kristiansen i Jogeirs båt. De 
hadde med seg nybakte rundstykker og pålegg, samt appelsinkake fra Nøtterøy bakeri. Hyggelig 
prat og koselig gjensyn med Jogeir etter over 40 år. 

 
På bildet ser vi fra venstre Jogeir, Torild, Terje, Tore og Jan. 
 
Kvelden ble avrundet med stekt,nyfisket pir fra østsiden av Store Færder. 
Jan 
 

Lørdag 8. august 2020 
Omtrent samme værtype som dagen før, men atskillig mer fuktig i morgentimene og noe høyere 
temperatur. Nettene ble en aning fuktige før solen fikk bedre tak. Litt skiftende skydekke og ca. 25 
grader celsius ut på dagen. 
En herlig dag for ringmerking. Vi hadde nettene oppe fra kl. 0500 med den lille spilleren på plass 
ved "doble fuglekonge". Som de andre dagene ble sang av løvsanger og hagesanger avspilt. Svært 
god respons. Fem nye ringmerkingsarter for turen. Bra med Sylvia og Phylloscopus og hele 8 
gulsangere må nesten være Færder-rekord for høsten. Nettene ble stengt ved 16-tiden med følgende 
resultat: 2 tornskate, 29 løvsanger, 1 gransanger, 1 bøksanger, 8 gulsanger, 2 munk, 16 hagesanger, 
4 tornsanger, 9 møller, 2 nattergal, 3 gråfluesnapper og 1 svarttrost. Totalt hele 78 fugler. I tillegg 
hadde vi høstens første rødstjert med norsk ring som ikke tilhørte stasjonen. Det var en ung hann 
som kanskje var merket som reirunge ??? 



Jan 
 
 
 
 

Søndag 9. august 2020 
Vinden hadde snudd i løpet av natten, og blåste fra nordlig kant, styrke 7 sekundmeter ved 05-
tiden. Den økte jevnt utover morgen og kom opp i NNØ 10-12 på formiddagen. 8 nett var slått opp 
mellom 0530 og 1000. Det var lite fugl i bushen, og vi valgte å stenge tidlig siden det ble avreise for 
vår del denne dagen. 
Hele 7 fugl fikk ring: 3 løvsanger, 1 møller,1 bjørkefink og 2 brunsisik. I løpet av vår periode kom vi 
opp i 193 fugl ringmerket. Slett ikke galt årstiden tatt i betraktning. 
Takk for oss etter en drøy uke på øen. Vi har på alle måter hatt det storveis. 
Torild, Eldri, Tore og Jan 
 

Mandag 10. august 2020 
Dagen startet 05.00 med en kopp kaffe og tur ut for å lese av termometeret på trammen. Det viste 
overraskende hele 20 grader! Noe av årsaken var kanskje et lavt skydekke og en frisk, varm vind 
fra nordøst. Standard-runden med nett var åpen til 15:00, men kun 12 fugl merket. Blant disse en 
flott bøksanger, en ung gulsanger og en gammel grå fluesnapper. Alle ble utførlig dokumentert til 
fotoprosjektet. Totalt 8 løvsanger ble merket, og av disse var 3 adulte og i så aktiv vingemyting at 
flygeevnen må ha vært sterkt redusert. På en tur tilbake mot hytta fra Speidersletta kom plutselig 
en fossekall flygende forbi da jeg passerte toppen. Dette minte veldig om en tilsvarende abrupt 
observasjon av en fossekall som strøk forbi hytteveggen 2.juni 1974 kl. 04:00. Den ble forøvrig 
fanget på førsterunden av Jan. Etter fossekall-observasjonen gikk jeg til Trærne for å ta nettrunden, 
og der i ospene var det en spettmeis. Dermed to veldig uvanlige Færder-arter på samme dag. 
Vinden løyet utover dagen, og litt sol kom frem på ettermiddagen. I morgen meldes det dessverre 
om sol og varmebølge. Heldigvis vant Magnus sjakk-matchen mot Ding. Dermed satser jeg på d4 
åpning i morgen tidlig, og flere overraskelser. 
Vennlig hilsen HE 
 

Tirsdag 11. august 2020 
Det var lett regn og 17 grader kl. 05:00. Nettene kunne ikke slås opp før 1,5 time senere. Håpet var 
at trekkfugl hadde slått seg ned på øya, men det ble med håpet. Kun 8 fugl merket - 5 løvsanger, 1 
munk og 2 svarttrost (i hovedsakelig juvenil drakt). Lange turer rundt på øya bekreftet lite fugl i 
bushen. Det ble sterk sol og helt vindstille fra 12:00. Virkelig varmt. Nettene ble stengt, ytterligere 
mannskap hentet på Sandøysund, og en båttur lagt til Tristein, Hoftøya, Langøya og Knappen. 
Begrenset med vaderfugl. På de tre naboøyene til Store Færder: 2 sandløper, 1 myrsnipe, 1 
brushane, 6 rødstilk, 2 heilo, 2 grønnstilk samt noen få strandsniper og sandlo. En telling kl. 16:00 
fra toppen av Store Færder viste hele 84 steinkobbe hvilende på småskjærene rett nord for 
Knappen. Inkludert de øvrige besøkte øyer blir antallet ca. 150. Det meldes om bevegelser av 
trekkfugl på fastlandet, men få av disse har foreløpig rastet på Store Færder. Totalt er det denne 
høsten (fra 2.august) merket 213 fugl. MC vant igjen i dag, og kanskje blir det noe mer fugl i morgen. 
Vennlig hilsen HE, MSK og GS. 
 

Onsdag 12. august 2020 



En svært varm færderdag med blå himmel, nesten vindstille og stekende sol. Faktisk er det fortsatt 
23 grader ute i skyggen nå kl. 19:35. Nett åpne hele dagen, men kun 22 fugl merket: løvsanger 14, 
møller 3, hagesanger 2, gulsanger 1, bjørkefink 1 og rødstrupe 1. Tre rødstruper i pulles-drakt 
observert og en merket, så den har tydeligvis hekket. Tornskate (1k) på speidersletta, en vepsevåk 
(ad) trakk ut mot øst, to musvåk holdt seg på øya samt en "flokk" på 17 toppskarv på østsiden av 
Hoftøya. Testet lysutstyret for nattsvermere. Kjenner dessverre artene og gruppene dårlig, men 
kløverspinnere, skogbarkmåler og rødkantbåndfly(?) er noe av det som ble nøklet. Prøver igjen 
natten som kommer. 
Vennlig hilsen HE, MSK og GS. 
 

Torsdag 13. august 2020 
Etter en flere dager med nordlige vinder, har det i hele dag blåst S-SV 2-6 m/s. Fortsatt varmt med 
17 varmegrader kl. 05:00. Dette og blå himmel medførte lite nedslag av fugl på øya. Kun 15 
ringmerket med nettene åpne i 11 timer. Høstens første rødstjert, en ung hunn, varmet. Ellers var 
det løvsanger 7, møller 4, hagesanger 1, munk 1 samt en måltrost i halvveis pullusdrakt. Høstens 
merketotal er dermed foreløpig kun 250. Brukte dagen til å se på mytemønster hos løvsanger og 
møller, litt lett trimming av vegetasjonen foran stasjonsbygningen, bære ned til båtbukta den 
defekte fryseboksen som en tid har stått ved trammen og til noen turer rundt på øya. En times press 
etter sjøfugl på ettermiddagen gav intet spesielt. Ny kaffetrakter fungerer fint (kun 260,-), så det blir 
nok et par kopper til utover kvelden til å sovne på. For fredag meldes det om brått skifte i 
vindretning kl. 06:00. Det kan gi nedslag av trekkende fugl, så litt spent på morgendagen. 
Vennlig hilsen HE 
 

Fredag 14. august 2020 
Igjen ble det dessverre en meget solrik, varm og nesten vindstille dag. Dermed veldig lite fugl med 
kun 15 merket som i går. Svarthvit fluesnapper 1 og rørsanger 1 var nye arter for høsten. Håper 
virkelig det dukker opp flere svarthvite utover i august. Tallmaterialet til fuglestasjonene på Store 
Færder, Jomfruland og Mølen viser alle en stor nedgang (80-90 %) for denne arten siden 1970-tallet. 
En svak oppgang siden 2008 endrer ikke dette dystre bildet. Øvrige merkearter var: løvsanger 7, 
møller 2, grå fluesnapper 2 (den ene ad. og den andre i pullusdrakt!), grønnfink 1 (første fanget i 
løpet av uken) og bjørkefink 1. Ingen spesielle fugleobservasjoner til tross for pressetur både til 
fyret på nord-odden og på toppen. Hyggelig ettermiddagsbesøk av barnefamilie fra Hvasser. De 
syntes hytta var fin, og det vi frembringer av data interessant. Tok årets første sjøbad i båtbukta, og 
målte vanntemperaturen til 22 grader. Så forresten da mange ribbemaneter (egen dyrerekke) av 
arten Mnemiopsis leydi (1-10 cm store), dvs. nordamerikansk loberibbemanet eller såkalt 
«dreperribbemanet/ monsterribbemanet». Første observasjon av denne invasjonsarten i Norge var 
i 2005, og de kommer årlig i varierende antall med den baltiske strømmen fra Østersjøen. Begge nøt 
vi i fellesskap det varme vannet, monster til tross. Først nå i kveld har det skyet til med noen 
spredte regndråper. Hadde det bare vært dette været kl. 05:00. MC tapte for nakka, så vi håper da 
begge på en bedre dag i morgen. 
Vennlig hilsen HE 
 

Lørdag 15. august 2020 
I dag våknet jeg for første gang denne uken til svak sydlig vind og tett, lavt skydekke, dvs. ikke det 
evinnelige klarværet. Det var dog fortsatt varmt med 15 grader kl. 05:00. Overskyet vær gir mer 
nedslag av fugl så i dag ble totalen 57 med følgende fordeling: løvsanger 44, grå fluesnapper 1, 



svarthvit fluesnapper 3 (gårsdagens ønske om ble oppfylt), møller 1, rødstjert 1, tornsanger 2, 
hagesanger 3, munk 1 og brunsisik 1. Rundt kl. 13 brøt skydekke opp og solen kom frem. Dermed 
veldig varmt og straks lite fugl i nettene. Tårnfalk, vandrefalk og spurvehauk jaktet alle rundt på 
øya. Ellers ingen spesielle arter observert. En morgenkaffe ble inntatt på trammen, og da oppdaget 
jeg at en stor «flokk» insekter fløy rundt toppen av asketrærne bak stasjonsbygningen. En grå 
fluesnapper hadde oppdaget dem, tok nydelige flygeutfall og snappet det ene insektet etter det 
andre. Dette bekymret tydeligvis ikke de øvrige i insektflokken som ble værende, men en rødstjert 
og en møller oppdaget fluesnapperen og hva som foregikk. Etter kort tid kom ytterligere arter og 
individer til. Følgende satt etter hvert på grener i tretoppen, kikket på den flygende føden og gjorde 
plutselige flygeutfall og snappet insekter med akkurat samme eleganse og suksess-rate som den grå 
fluesnapperen: 1 bjørkefink, 2 møller, 1 rødstjert, 3 blåmeis og 1 svarthvit fluesnapper. Blåmeisene 
var ikke snauere enn at de også spiste opp alle insektene som hadde festet seg i et stort 
edderkoppnett i tretoppen. De tok alle de nådde, sittende på grenene. Skjønner nå i alle fall en 
grunn til at edderkopper lager sine nett mellom og litt ut fra vegetasjonen – de slipper å bli robbet 
av småfugler. Tre grønnfink satt også sammen med de nevnte fugleartene i asketoppen, kikket på 
insektene, men gjorde ingenting. Vel etter en stund fløy de ned til brettet foran stuevinduet og 
gomlet i seg solsikkefrø. Jeg ble nok spesielt imponert over bjørkefinkens eminente teknikk og evne 
til å snappe flygende insekter. Kanskje noe man burde forvente av en karakterart i det insektrike 
fjell-bjørkebeltet, men likevel. Lurer forresten på om fuglene fanget insektene med et ekstra sterkt 
luftinnsug slik som fisk suger inn vann når de «snapper» dyreplankton? Bearbeidet i kveld 
biometri-dataene på høstens løvsangere. Fettverdien var denne uken i snitt 0.2, og det er veldig lavt. 
Tydeligvis viktigere å trekke sydover enn å bruke tid på å fete seg opp. Unntaket har kun vært 
ukens hagesangere som alle har vært direkte lubne/småfete. 
Vennlig hilsen HE 
 

Søndag 16. august 2020 
Da går ukesoppholdet mot slutten for min del. Dessverre ble det en ny dag med klarvær, sol, varmt 
og nesten helt vindstille. Lite fugl med bare 22 merket hvorav: løvsanger 18, hagesanger 3 (fortsatt 
lubne, og når fettverdi noteres ser vi hva denne faktoren betyr for vekten) og møller 1. 
Løvsangerne i dag dro gjennomsnittet for vekt opp til 8.1 gram og fettverdi til 0.3. For våren var de 
tilsvarende verdier 9.1 gram og 1.9. Nettene sperres snart før jeg vasker meg ut av hytta. Takk for 
flott uke og stasjon. 
Vennlig hilsen HE 
 

Tirsdag 25. august 2020 
Kom ut i blåvær og rolig sjø i 10-tida. Noterte strax interessante rester av morgentrekket i form av 
fuglekonger og gråsnappere i båtbukta. 
Jeg hadde netta oppe kl 1130. 28 rm i løpet av dagen. 10 munk dominerte. Etterfulgt av fuglekonge 
5. Ellers bla svarthvit, møller, hagesanger, rødstjert. Foreløpig årstotal noe usikker, rm-logg ikke 
ført de siste fangstdagene. 
Ingen spesielle observasjoner forøvrig. Vinden økende utover ettermiddagen, 2 suler dro ut. 
Fredrik 
 

Onsdag 26. august 2020 
Dagen startet skyet og frisk ø/nø. 15 grader. Noe regndrypp også på mårran. Fortsatte med 10-12 ms 
fra ø/nø gjennom hele dagen. Sol fra kl 18. Null visuelt trekk, men fåtall fugl i garna frem til sola 



kom. 27 ind totalt. Munk 11, grønnfink 4, løvsanger 3, rødstrupe 3, gjerdesmett 2, hagesager 1, 
gransanger 1, svarttrost 1, trekryper 1. Årstotal 398. 
Pressa hardt hele dagen, men stusselig med observasjoner. 1 smålom, 5 sule, 1 trepiplerke samt de 
stasjonære artene. Noe vadere rastet : 2 myrsnipe, 2 polarsnipe, 1 standsnipe, 2 sandlo og 1 rødstilk. 
Kveldsbad i båtbukta. Tipper ca 20`C. 
Men høsten er her: netta har tidvis vært fulle av gule/visne blader i den friske vinden og arter som 
fuglekonge gjerdesmett og trekryper vitner om det samme. 
Larve av nattpåfugløye observert, samt flyvende admiraler og kystringvinger. 
Fredrik 
 

Torsdag 27. august 2020 
Dagen startet med å sette opp netta kl 0530. Stadig god temperatur, ca 15 grader på mårran. Svakt 
drag fra nord og delvis skyet. 
Første nettrunde var bra. 50 fugl innhenta der. Munk, løvsanger, rødstrupe på pallplass, etterfulgt 
av fuglekonge. 2 blåstruper varmet. Dabba brått av etter det, men stadig fugl rastende og i lufta 
frem til kl 13. På følgene solsteik og bleike. Dreiende svak sørlig på ettermiddagen. 
Dagens rm-tall (81) som følger: Munk 34, løvsanger 13, rødstrupe 12, fuglekonge 9, blåstrupe 2, 
hagesanger 2, grønnsisik 3, bjørkefink 1, grønnfink 1, tornsanger 1, svarttrost 1, rødstjert 1, møller 
1. Årstotal 479. 
Observasjoner forøvrig og nye denne uka; 9 gråhegre pts, 1 småspove pts, 20 bjørkefink, 1 
buskskvett, 2 taksvale. 
Satser på en tur-art før hjemreise i morgen. 
Fredrik 
 

Fredag 28. august 2020 
Varmt, sol og øsø 5 ms på mårran. Ringmerket frem til 0930. 61 fugl. 
Munk 25, rødstrupe 12, hagesanger 8, løvsanger 5, rødstjert 2, grønnsisik 2, grønnfink 2, 
gjerdesmett 2, svarthvit 1, svarttrost 1, brunsisik 1. Årstotal: 540. 
Observasjoner før avreise: 1 hornugle, 1 dvergfalk, 2 stokkand, 10 gulerler, litt grønnsisik og 
bjørkefink i farta i dag også. Spurvehauk hunn sto i nettet ved 2 anledninger. Spiste på svarttrost og 
rødstrupe. 1 skjære innom på foringa flere ganger og rappet fett. Ingen andre fugler har vært 
innom foringa de siste dagene. 
Takk for nå! 
Fredrik Kræmer 
 

Lørdag 29. august 2020 
Værmeldingen for i dag var av den stusselige sorten, men regnværet som var spådd passerte 
heldigvis rett sør for oss og tillot ringmerking fra soloppgang. Hadde håp om at dette regnværet 
kunne fungere som en vegg for trekkende fugl med resulterende nedfall, men den gang ei. 
En runde på øyer og skjær i området, både i går kveld og i dag, ga litt bedre uttelling med bl.a. 4 
steinvendere (8 i går), 9 sandløpere og 30 polarsniper hvorav de aller fleste var i samlet flokk på 
Hjerteskjæret. En storjo på vei inn fjorden varmet også. 
Ringmerkingen endte opp på 20 fugl; 6 bjørkefink, 4 hagesanger, 4 munk, 3 rødstrupe, 1 grønnsisik, 
1 fuglekonge og 1 løvsanger. Totalt så langt denne høsten 560 
Halvard 
 



Søndag 30. august 2020 
En bra dag som ga nesten 100 merkede fugl og mer enn 100 vadere på skjær og holmer, samt litt 
småkrydder. 
Dagen startet og sluttet med sol og bris fra nord. Selv om 50 fugl på de to første rundene ikke burde 
ha overrasket så var det mer uventet at tilsiget fortsatte hele dagen. Total ble 94 fugl ringmerket 
med 2 nattravn og blåstrupe som høydepunktene. 
Jeg måtte klappe nettene noen timer midt på dagen for å kjøre Hauer jr. inn til land (og for å kjøpe 
solkrem) og benyttet da muligheten til å ta en grundig sjekk av alle øyene. Å få se vadere-på-skjær 
var en av grunnen til at jeg dro ut hit akkurat på denne tida. Antallet hadde økt fra i går og det satt 
småflokker og single vadere nesten overalt, med Hjerteskær og Hoftøya som de mest populære. 
Totalt ble det 11 steinvendere, 13 sandløpere og en 40 talls hver av polar- og myrsniper. 
Det ble dessverre mye kontortid med såpass mye fugl i garna, og første tur ut på øya for å SE etter 
fugl rakk jeg ikke før kl 16. Jagde opp en ny nattravn i Turdus og hadde en lerkefalk på vei mot SØ 
over nord-odden, så det hadde nok vært en bra dag også for observasjoner hvis tida hadde strukket 
til. 
De 94 ringmerkede fordelte seg på 16 arter: rødstrupe 29, munk 17, hagesanger 5, tornsanger 1, 
blåstrupe 1, bjørkefink 2, fuglekonge 21, gransanger 1, trekryper 1, løvsanger 6, gjerdesmett 3, 
svarthvit fluesnapper 1, brunsisik, svarttrost 1, linerle 2 og nattravn 2. Totalt i høst; 654 
Halvard 
 

Mandag 31. august 2020 
Nok en dag med sol, og selv om nordavinden var frisk på morgenen så løyet den utover dagen. 
Delte dagen i to med ringmerking fram til kl. 13 og båttur etter at solsteiken tømte netta. 
Sto opp veldig tidlig for å se om nattravntrekket i går hadde en fortsettelse og ble belønnet med to 
nye nattravner på førsterunden. Fuglekonge dominerte som merkeart og en del linerler og 
låvesvaler trakk nordover over øya. 
En tur rundt øyene ga fortsatt bra med vadere, men mange av polarsnipene var forsvunnet. Et 
hyggelig tilskudd på vader-lista var tundrasnipe, en art som ikke er så altfor ofte å se her på øya. 
Hadde også en ringgås som kom sammen med en flokk på 12 hvitkinngjess og trakk videre 
vestover. 
Dagens ringmerking: fuglekonge 18, rødstrupe 9, munk 7, løvsanger 2, nattravn 2, rødstjert 1 og 
møller 1 – totalt 40 fugl og til sammen 694 så langt i høst. 
I morgen ettermiddag tar Terje over, men jeg værmeldingen er ganske lovende og forbereder meg 
på en hektisk dag. 
Halvard 

  



  
 

Tirsdag 1. september 2020 
Halvard måtte motvillig dra til land i dag og jeg fikk gleden av å reise ut i havbleike og fortsatt godt 
med vadere på skjær og holmer. Det er første høstdag, men det minner mer om en flott varm 
sommerdag. Sola steikte og det var knapt et vindpust. Av vadere var det godt med myrsnipe, 
polarsnipe, sandløper, ei tundrasnipe, noen sandlo, 1 steinvender, 1 tundralo og et par rødstilk. 
Ellers veldig lite sjøfugl. Litt å merke er at det snart er like mye toppskarv som storskarv i området. 
Halvard hadde 50 i går og jeg fant minst 40 i dag. Syv suler dro også ut fjorden seint på dagen uten 
at de hadde særlig med vind å glide på. 
Ringmerkingen ga 41 fugl: 14 rødstrupe, 11 munk, 4 fuglekonge, 3 gjerdesmett, 2 løvsanger, 2 
bjørkefink, 2 gråfluesnapper, 1 rødstjert, 1 svarttrost og 1 grønnfink. Hvis vi tar med ringmerkingen 
i juli som høstmerking, er vi nå oppe i 770 ringmerket etter 30. juni. 
Terje A 
 

Onsdag 2. september 2020 
Nok en nydelig dag i Ytre Oslofjord. Svak vind fra nord, 12+ og blåvær. Nesten ingen fugler i lufta, 
men litt å plukke i netta. En ung hønsehauk mot øst var nok den mest spennende trekkende fuglen i 
dag. Hentet Magne Bentzen midt på dagen og tok en runde rundt skjær og øyer. En sandløper og tre 
myrsniper var alt som var igjen etter de flotte tallene tidligere i uka. Kvelden var også fantastisk, 
men en runde på nord ga omtrent ingenting. Det meste av fugl fra formiddagen har vel forlatt øya. 
Håper på nytt innsig i morgen. 
Totalt ble 56 fugler ringmerket. 29 munk, 12 rødstrupe, 6 fuglekonge, 3 løvsanger, 3 møller, 1 
gråfluesnapper, 1 grønnsisik og 1 dvergfalk. Etter 1. juli er det nå ringmerket 826 fugler (andre 
halvår) og vi har passert 3.000 hittil i år. 
Terje 
 

Torsdag 3. september 2020 



 
Ung dvergfalk hann på bordet etter ringmerking.  
Lurte litt på hva som akkurat hadde skjedd før den fløy bort på fjellet. 

 
                                                                                                      Steinvender og polarsnipe på Knappskjæret i går. 
 
Fikk ikke lagt inn bildene på øya i går så de kommer i dag. Første bilde viser en ung dvergfalk hann 
på bordet på trammen. Etter ringmerking satt jeg den ned på bordet for å prøve å få bilde når den 
fløy avsted. I stedet satt den bare og så mot meg. Etter kort tid fløy den bort på fjellet hvor den satte 
et minutt. 
 
Så til dagen i dag. Opp 0530 med ØSØ 5 m/s og klarvær, ikke akkurat drømmeforhold. Netta oppe 
litt over 0600 og Magne hadde gjort klar kaffe. Kjempegod start. Ni fugl på førsterunden og 17 på 
andre. Etter det ble det bokstavelig talt dødt. En fugl på 3dje runden og det samme på fjerde. Til 
slutt ble det 39 fugl ringmerket, ganske bra med vind og vær tatt i betraktning. Ringmerket: 25 
munk, 6 rødstrupe, 3 gjerdesmett, 2 hagesanger, 1 rødstjert, 1 brunsisik og 1 grønnfink. Da har vi 
ringmerket 865 fugler i andre halvår 2020. Med vårens 2.180 er vi nå oppe i 3.045 ringmerket hittil i 
år. Verdt å nevne er at vi har ringmerket 173 munk de siste 10 dagene. Høsttotalen er oppe i 182 og 
årstotalen 264. 
Av observasjoner var det egentlig ingenting å melde i dag, men en nattravn jaktet insekter utenfor 
hytta i går kveld etter at jeg hadde skrevet dagboka. 
Magne har jobbet med ulike oppgaver hele dagen og fortsetter i morgen fram mot lunsjtider. 
Terje A 
 

Onsdag 9. september 2020 
Reiste ut til stasjonen i grålysningen i dag i kraftig regnvær og fortsatt ganske tung sjø fra syd. 
Formålet var blant annet å overhale brennkammeret i Wallasovnen, så nå er dette i orden. Blant 
annet er dysenålen skiftet slik at det igjen kommer diesel inn i ovnen. Så får vi finne en løsning 



med en ny og mindre dieseltank, som foreslått av Magne og Terje, i neste omgang. Meningen var å 
dekke hele denne uken, men en brist i ribbein på ryggsiden av alle ting har gjort og gjør det svært 
vanskelig å bevege seg rundt. Mange kjenner nok tilsvarende situasjon. Satte opp hytte-nettet, 
fuglekonge og doble et par timer og fanget totalt 18 fugl. Fortsatt overraskende mye munk (4 nye og 
flere kontroller), og de har alle 3-4 i fett! Spennende når man også leser av fett-verdien i tillegg til å 
måle vekt og vingelengde. Fluesnapperne er jevnt over på null, rødstrupene på 0-1/2 og 
grønnfinkene fortsatt på 0-1. Munk og hagesanger skiller seg klart ut, og har tydeligvis hatt en bra 
ettersommer. 
Vennlig hilsen 
HE 
 

Torsdag 17. september 2020 
Tommy og Stig ankom øye i 1730 tida etter en kort tur rundt øyene. Rolig sjø, sønnadrag og sol. 1 tundralo sørvest 

på Hoftøya var best på fra båtturen. Satte opp hyttenetta og fanga 1 smutte som eneste nymerking, og kontrollerte 

en annen smutte som ble merket her i våres. Tok en tur på nord og hadde 3 sandlo og 7 myrsnipe på nordodden. 

Ellers litt erle trekk med ca 60 linerle og 10 gulerle i full fart nordover. Ikke så mye annet å melde fra en kort dag, 

utenom at det er godt å være tilbake etter at de siste 2 planlagte turene har blåst bort med SV16 begge gangene. 

Fyr i peisen og varm hytte. Som alltid har vi trua på morgendagen :-) 

-Stig 
 

Fredag 18. september 2020 
Nett opp kl 0600, med sol, V-4 og 14 grader. 
Ble et jevnt sig av fugl i netta fram til 12-13 tida, selv med sollys og noe løv i netta. Totalen endte på 
123 fugl, og høstens første jernspurver ankom. 
Merketotalen: 44 fuglekonge, 2 trekryper, 1 løvsanger, 20 smutte, 11 blåmeis, 1 brunsisik, 4 
grønnsisik, 21 rødstrupe, 10 munk, 1 hagesanger, 1 grønnfink, 1 kjøttmeis, 2 jernspurv, 1 måltrost, 2 
svarttrost og 1 linerle. 
16 forskjellige arter i fangsten er trivelig og totalen for 2. halvår er nå oppe i 998. Oddsen for å 
passere 1000 i morgen er nok ganske lav. Ellers har det vært et bra sig av sisik over øye mot nord i 
dag, 250 grønnsisik og 50 gråsisik. 3 vandrefalk og 2 musvåk jaktet på øya og 1 musvåk sett over 
øyene på nord. 
Ellers ikke så mye å melde fra dagen bortsett fra fin temperatur hele dagen. 
Stig 
 

Lørdag 19. september 2020 
Terje skriver for Stig og Tommy. Netta opp 0600 og temperaturen var 12+. Dagen ble hektisk da 
fuglekongene våknet rundt 0700. Det ble ringmerket fra 06-11 med 122 fugl som resultat. God 
morgen, men etter 0900 stoppet alt opp. Uansett meget anstendig med 245 ringmerket på to dager. 
Høsten har startet bra for fuglekonge og rødstrupe noe som kan gi en god høstsesong. Til nå er det 
ringmerket 1129 fugler i andre halvår, fra og med 1. juli. Dessverre ser værmeldinga ikke bra ut 
kommende uke, men det får vi ikke gjort noe med. 
Stig E 
 
 

Tirsdag 29. september 2020 
I dag skule jeg egentlig ha ligget på stasjonen siden i går, men det ble spådd regn langt ut på dagen 
så jeg dro i stedet ut i dag morges. I nokså kraftig regnvær forlot jeg Sandøsund 0730. Regnet tiltok 



på overfarten så jeg så for meg noen timer inne og retur. Jeg hadde med en sekk ved og bilstereoen 
til kassa mellom doble og triple som Magne hadde reparert. Da jeg gikk fra havna og opp til hytta 
levde vegetasjonen. Det var rødstruper, fuglekonger og gransangere over alt. Det minnet litt om 10. 
mai 2019 da vi fanget 383 fugler med få nett oppe. Litt etter ankomst stilnet regnet og jeg satt opp 
Kopenettet og øst-vest. Mens jeg åpnet kopenettet fløy det i en gransanger og to fuglekonge før 
nettet var oppe. Jeg gikk for å hente lyd for å lokke på gulbrynsanger og på 3-4 minutter satt det nye 
5 fugler i Kopenettet. Fra 09 til 11 hadde jeg kun oppe de to nettene og fanget 60 fugl. Jeg tok en 
sjanse og åpnet Fuglekonge og Doble Fuglekonge rett før 11. På første "runde" hang det 25 fugler i 
Doble, som ble stengt med en gang. Av de 25 var det 8 blåmeis som alle var fly forbanna. Er 
fremdeles øm enkelte steder. Med de resterende nettene ble det totalt ringmerket 154 fugler selv 
om sola slo igjennom ved 13-tiden. Ringmerket: 45 fuglekonge, 39 rødstrupe, 30 gransanger, 12 
blåmeis, 12 grønnsisik, 6 gjerdesmett, 6 munk, 2 kjøttmeis, 1 sein løvsanger og kun 1 grønnfink. 
Totalen for annet halvår er da oppe i 1.283. 
 
Naturlig nok ble det lite tid til å tråkke rundt på øya. Jeg spilte blåstjert og gulbrynsanger ved hytta. 
Gulbrynsangeren kom ble sett og hørt flere ganger, men i nettet ville den ikke. Senere på dagen 
hørte jeg en gulbrynsanger mellom Fuglekonge og Doble, men det kan godt ha vært den samme 
fuglen. En halvtimes tid før avreise dukket det opp en 1k dvergfluesnapper som jaktet insekter 
sammen med gransangere i passasjen opp til dassen. På grunn av regnværet lå kamera i bilen på 
land. Veldig synd for snappern var langt mer fotovennlig enn gulbrynsangeren. En spettmeis fløy 
over og var vokal fra oversiden, og skjæra fløy over 4-5 ganger. Jeg så aldri mer enn ei skjære. 
 
Før avreise gikk jeg en tur til Speidersletta og tilbake den gamle nettrunden. På Speidersletta kokte 
det med fugl, gransangere, rødstruper, gjerdesmetter med mer. Jeg skremte opp en merkelig 
rødstjert flere ganger. Fuglen hadde en merkelig skifergrå farge hel annerledes enn voksen hann. 
Med tanke på alt annet som har kommet østfra de siste dagene er det nærliggende å tenke seg en 
østlig underart. Skal gjøre et dypdykk for å se om jeg finner noe som ligner. Uansett var det en flott 
dag. Det er meldt mye østavær kommende uke så alt kan skje. 
Terje A 
 

Torsdag 1. oktober 2020 
I dag var det Anders-elektriker, hardtarbeidende Magne-B med masse gode ideer og Morten B. og 
Terje A. som håndlangere og litt ringmerkere. Vi forlot Sandøsund litt over 0900 i øst 10-11 m/s. Det 
ble en fuktig overfart ikke minst for sjåføren. Litt redd for svell i havna, men der var det havbleike 
så fort vi rundet brottskjæret. Håndverkere har jævla mye utstyr og "noen" måtte bære 
mesteparten. Phu. 
Over øya hang det 4 spurvehauk og en tårnfalk ved ankomst. Vel framme satt vi opp 6 nett Kope, Ø-
V, Fuglekonge og Doble. Netta ble tatt ned 1500 og det blåste 8-12 m/s fra Ø-NØ hele dagen. Det var 
utrolig stille i bushen, vi håpet på i alle fall tosifrede ringmerkede fugler. Vi ble ikke skuffa. 
Totalen ble jo ikke all verden, men Doble imponerte nok en gang. På første runden etter netta var 
satt opp, hang det 15 fugler her. Av disse var det 6 grønnsisik. For to dager siden fanget jeg 6 
grønnsisik i samme nett på første runde. Det ble totalt ringmerket 40 fugler som gir en høsttotal på 
1323 og en årstotal på 3480. Ringmerket: 12 grønnsisik, 9 munk, 5 blåmeis, 4 fuglekonge, 3 
rødstrupe, 3 kjøttmeis, 1 trekryper, 1 gjerdesmett, 1 måltrost og 1 gransanger. 
I tillegg til ringmerkingen ble det gjort mye godt praktisk arbeid. Flere nye stikk-kontakter på 
labben, strøm til gamlehytta som kan brukes til arbeid i havna og flere gjøremål rundt Wallas 
ovnen. 



Retur til SS ble langt mer behagelig da vinden snudde litt på NØ, men sjåføren ble på nytt våtest. 
Nok en nydelig dag på Oslofjordens vakreste øy. 
Terje A 
 

Mandag 5. oktober 2020 
Været sist helg var preget av vind og kraftig nedbør så jeg fikk først kjørt ut Vidar GH og Morten B i 
morges. Vi var ute på øya omtrent 0800 og det var veldig vått i vegetasjonen. Ved ankomst hang det 
en fjellvåk over Speidersletta. Ellers var det veldig lite fugl å se ved ankomst. Dette skulle straks 
endre seg. Vi startet med å sette opp Kopa og Ø-V og første fuglekonge gikk i før nettet var oppe. En 
indikasjon på en god dag. Skal ikke lage en alt for lang historie av det, men til tross for SV-6 om 
morgenen og klarvær fra midt på dagen ble det ny årsrekord med 316 ringmerkede fugler. Det gir 
1.689 hittil i høst og 3.869 til nå i 2020. Ringmerking i dag: 115 rødstrupe, 71 blåmeis, 45 fuglekonge, 
41 gjerdesmett, 12 munk, 10 gransanger, 8 grønnsisik, 3 grønnfink, 3 sivspurv, 2 jernspurv, 2 
brunsisik, 1 spurvehauk, 1 svarttrost, 1 måltrost og 1 kjøttmeis. 
Kanonbra med 115 rødstrupe og 71 blåmeis må vel være nær stasjonsrekord i antall og smerte i 
såre fingre. Jeg returnerte i alle fall til land med blodige fingre. De fleste fuglene var i meget god 
kondisjon så de har ikke vært ute i griseværet i helgen. Inntil jeg forlot øya 1600 var det nesten 
ingen kontroller av fugler merket tidligere på dagen. 
Dessverre ble det ikke mye tid til observasjoner, men det passerte bra med heipiplerke, grønnsisik, 
bokfink og de første trostene begynte å bevege på seg. Dagens høydare var vel en lappspurv 
trekkende over Trærne lydytrende. Dessverre fikk bare Terje A oppleve det. Jeg ble litt varm i 
hjerte når jeg hørte trekklyden som var så mye mer vanlig for 30-40 år siden. 
Resten av uka ser spennende ut. Inne mellom regnbygene og østavinden kan nesten hva som helst 
dukke opp. 
Terje A (for Morten B og Vidar GH) 
 

Tirsdag 6. oktober 2020 
dagen startet med regn fra morgenen av. det letnet utover morgenen og dagen. nettene rundt hytta ble satt opp kl 

9.45 og flere nett kl 11.00 Relativt bra med fugl frem til nettene ble stengt pga været 17.30 

Totalt 127 fugl ble ringmerket. 

fuglekonge 60, gjerdesmett 21, rødstrupe 20, blåmeis 6, grønnsisik 4, brunsisik 2, gransanger 2, munk 2, kjøttmeis 2, 

jernspurv 2, bjørkefink 2 sivspurv 1, rødvingetrost 1, svarttrost 1, grønnfink 1. 

Det ble observert 1 gulbrynsanger. 

Vidar GH og Morten B 
 

Onsdag 7. oktober 2020 
Dagen startet med litt regn. 2 nett ved hytta ble åpnet kl 7.30 og 3sett med nett ble satt opp ca 8.30. Detrant inn 

med fugl og vi måtte stenge ned pga mye fugl. Det begynte så å regne igjen og nettene ble nede fra tidlig 

ettermiddag. Det ble merket 211 fugl. 

Stig Eide ankom kl 16.30 

Dagens merking: fuglekonge 85, blåmeis 46, rødstrupe 27, gjerdesmett 23, grønnsisik 6, munk 6, svarttrost 4, 

kjøttmeis 3, måltrost 3, gransanger 2, bjørkefink 2, trekryper 1, sivspurv 1, bokfink 1. 

Vidar GH og Stig E 
 
 

Torsdag 8. oktober 2020 
Dagen startet med bra vær og nettene kom opp 7.30 Det ble tid til litt observasjon utover dagen og det ble observert 

både musvåk og flere spurvehauk. det ble også endel sjøfugl som lomvi, havsuler og flere krykkjer. Morten B forlot 



øya kl 12.15 Nettene stengt kl 18.00 

Det var mindre fugl enn foregående dager. ringmerket i dag 102 fugl. Så langt 756 denne uken. 

Ringmerket i dag: gjerdesmett 37, fuglekonge 26, rødstrupe 16, munk 9, blåmeis 5, gransanger 2, grønnfink 2, 

bjørkefink 2, kjøttmeis 1, svarttrost 1, grønnsisik 1. 

Vidar GH og Stig E 
Da er det ringmerket 756 fugler i løpet av ukas første 4 dager. Totalen for høsten er da oppe i 2.128 
og for året 4.308. Terje A. 
 

Fredag 9. oktober 2020 
Dagen opprant med kuling fra vest. Det blåste så mye at nettene ikke ble åpnet. Midt på dagen ble ett nett ved hytta 

åpnet men fangsten i løpet av ca 5 timer ble kun 1 gjerdesmett. Det ble imidlertid relativt god tid til å observere 

spesielt sjøfugl. Det ble sett 1 storjo flere havsuler og mange flokker med krykkje. videre ble det bestemt flere lomvi, 

men det var enda flere ubestemte alkefugler. Det var god "trafikk" over fjorden i dag. Hadde også en kort visitt av 

Per Espen. 

Vidar GH og Stig E 
 
 

Lørdag 10. oktober 2020 
Etter litt regn på tidlig morgen ble nettene åpnet litt over kl 8.oo. Det ble en dag med forholdsvis jevn tilgang på fugl 

og det ble merket 84 fugl. Det ble merket 1 rødstjert og det er den seneste siden 1993. Litt aktivitet på fjorden med 

noe alkefugl og krykkjer. 

Ringmerket idag: gjerdesmett 22, fuglekonge 21, rødstrupe 15, munk 7, grønnsisik 5, blåmeis 4, måltrost 4, trekryper 

1, rødstjert 1, grønnfink 1, kjøttmeis 1, sivspurv 1, jernspurv 1. 

Vidar G.H og Stig E 
 

Søndag 11. oktober 2020 
Morgenen startet med Vidar G. og Stig E. Totalt ble det ringmerket 37 fugler denne dagen. 
Ringmerking: 17 fuglekonge, 16 gjerdesmett, 2 kjøttmeis, 1 måltrost og 1 munk. Denne uka er det 
ringmerket 878 fugler og i høst 2.304 fugler. Totalen for i år er da oppe i 4.430. Vidar og Stig forlot 
øya ved 12-tiden. 
Morten B. og Terje A. ankom øya 1600. Vi åpnet Kopenettet og la litt fin Phylloscopus musikk ved 
nettet. Nettet var veldig bleket så vi bestemte oss for å bytte det ut med et av de nye finsk nettene. 
Mens vi holdt på å sette opp nettet kom det en gulbrynsanger og landet i treet rett over hodene 
våre. Den plystret et par ganger, men en sint kjøttmeis kom og jaget den vekk. I tillegg en musvåk 
og en fjellvåk over øya og et par alkekonger på sjøen på vei ut. Nå har vi litt fyr i ovnen, spist litt 
krabbekjøtt som Per Espen var snill nok til å donere oss. Bra norsk fotballkamp også til middagen. 
Vi legger oss med et smil og håp om en god dag i morgen. 
Terje A 
 

Mandag 12. oktober 2020 
Opp 0700 og temperaturen var +5 grader. Kun 4 m/s fra nord. Værmeldingen var bra og det var 
også trekket. Heldigvis diskuterte vi allerede kvelden før at vi skulle sette opp kun til og med Doble 
Fuglekonge og se om vi kunne holde unna. Selv om vi "kun" ringmerket 144 fugl var dette meget 
fornuftig. Morten ringmerket og jeg sprang runder om morgenen. Det kom flokker med fuglekonge 
som passerte mot nord i høy hastighet. Heldigvis gikk de høyt så kun et fåtall ramlet i netta. 
Klarværet gjorde også sitt til at ringmerkingstallet ble lavt. 



Ringmerking: 60 fuglekonge, 41 gjerdesmett, 27 rødstrupe, 5 blåmeis, 2 grønnsisik, 2 brunsisik, 2 
trekryper, 2 grønnfink, 2 kjøttmeis og 1 jernspurv. Totalt 144 fugler som gir 2.448 i høst og 4.574 
hittil i år. På tampen rakk vi også å tagge 3 rødstruper. Prøver flere i morgen. 
Av observasjoner hadde vi en utrolig flott 1k havørn rett over hodene våre midt på dagen. En flott 
fjellvåk seig over mot nord seint på kvelden. Ei sjelden skogdue ble også sett ved to anledninger. 
Vi dro en kort tur til Hoftøya hvor vi fant 200 grønnfink, 4 bergirisk, masse gjerdesmett og ei 
lappiplerke. Piplerka hadde overraskende nok fremdeles nydelig sommerdrakt. Et seint besøk på 
Speidersletta ga også masse gjerdesmett og mye annen fugl. 
Terje A og Morten B 
 

Tirsdag 13. oktober 2020 
NØ 8 m/s klokken 0700. Denne var stabil på 8-9 m/s til vi dro i land. Vi brukte de mest skjerma netta 
og ringmerket til 1300. Totalt ble det ringmerket 47 fugler: 25 fuglekonge, 9 gjerdesmett, 4 
brunsisik, 2 svarttrost, 1 rødvingetrost, 1 grønnfink, 1 blåmeis, 1 grønnsisik, 1 gransanger, 1 
trekryper og 1 rødstrupe. Den siste ble også tagget. Da er høsten oppe i 2.495 og året 4.621. 
Vi fikk gjort litt dugnad før vi dro i land med skjerming av dieseltank og ny jordingskabel. 
Av observasjoner kan nevnes 5 fjellvåk, 10 musvåk, 6 spurvehauk, 1 rugde og 1 enkeltbekkasin. Vi 
forlot øya i dag da det var meldt NØ kuling hele onsdag. 
Terje A og Morten B 
 

Fredag og lørdag 16.-17. oktober 2020 
Rolig tur ut til øya på fredags ettermiddag. Storlom inne ved Sandøya. Hønsehauk sett i det jeg 
fortøyde båten. Satte opp nett i 17-tida og fanget 8 fugl før det ble mørkt. Rolig vind i løpet av 
ettermiddagen og værmeldinga for natta lovet godt for lørdags morgen. Fikk satt opp en ny 
foringsautomat, eller rettere sagt kassa til parafintanken har blitt omgjort til foringsautomat. Kan 
fylle på noen kilo med solsikkefrø der. 
Lørdags morgen ble noen få nett satt opp siden det virket lovende allerede før det ble lyst. Mye fugl 
i nettene på ut over morgenen, bra en ikke satte opp full runde. Totalt ble 80 fugl ringmerket iløpet 
av dagen ganske bra, mest fuglekonge, men også bra med blåmeis og rødstrupe. Ble litt bekymret 
da det hang 10 blåmeis i ett nett, men det roet seg på blåmeisfronten heldigvis. Hadde endel 
gjenfunn, blant annet en gransanger og gjerdesmett som ble merket på øya i vår, i tillegg til en 
norsk kjøttmeis som ikke vi har merket. Dessverre ingen sjeldenheter, men en liten flokk med 
trekkende trelerker da jeg gikk runde varmet, samt en trekkende havørn rett over båtbukta. Har 
troen på morgendagen også. 
Hans Petter 
 

Søndag 18. oktober 2020 
Hans Petter forlot øya tidlig ettermiddag og Morten B og Terje A kom ut for en overnatting. Hans 
Petter merket 53 fugler og vi fanget 3 blåmeis og 2 kjøttmeis ved hytta seint på dagen. Den nye 
foringsautomaten til Hans Petter fungerer godt som lokkemiddel for meisene. 
I dag ble det da ringmerket 58 fugler: 21 blåmeis, 15 gråsisik, 6 grønnfink, 4 kjøttmeis, 4 rødstrupe, 
3 brunsisik, 2 gjerdesmett, 2 fuglekonge og 1 grønnsisik. Hans Petter rakk også å tagge en rødstrupe 
midt på dagen. 
I høst er vi nå oppe i 2.642 ringmerkede fugler og totalen for 2020 er 4.768. Nå spiller vi perleugle 
ved hytta i håp om et besøk av den flotte ugla. Så langt tomme nett. 
Terje A og Morten B 



 

Mandag 19. oktober 2020 
Vi var forventningsfulle da vi la oss søndag kveld, men 0010 mistet jeg leselyset. Vi var tomme for 
strøm!!!! Dette medførte mye stress og mas mandag formiddag for å redde batteriene med mer. En 
meget lang historie hvor jeg tilbragte mye av formiddagen i telefon med Magne Bentzen for å løse 
problemet og unngå skade på anlegget. Klokken 1158 kunne jeg restarte inverteren og vi fikk 
endelig kokt kaffe. Tuuuuuuuuusen takk til Magne som hjalp oss mellom ulike møter. 
Dette medførte at vi ikke åpnet full runde. Vi åpnet til og med plassen da det fremstod som viktigere 
å fikse det elektriske anlegget. Allikevel hadde vi en kjempefin dag i siste halvdel av oktober med 59 
fugler ringmerket av 14 ulike arter. Fuglekonge var så vidt inne på topp tre lista med "kun" 8 fugler 
ringmerket. Hele lista: 15 grønnfink (de elsker den nye foringsautomaten), 13 blåmeis (nå oppe i 
223 ringmerket i år, det nest beste år noensinne - 296 fugler ringmerket i 2012), 8 fuglekonge, 7 
gjerdesmett, 3 rødstrupe, 3 grønnsisik, 2 rødvingetrost, 2 måltrost, 1 svarttrost, 1 trekryper, 1 
brunsisik, 1 jernspurv, 1 spurvehauk og 1 ung hann rødtoppfuglekonge. Den siste er vår femte i 
år!!!! Så godt som alle fuglene var i svært god kondisjon til tross for kun 1 plussgrad 0730 om 
morgenen. 
Av observasjoner var det ikke alt for mye, men det var tydelig at det var mat i sjøen. Minst 10 alke, 
10 lomvi, 1 lunde, godt med måker, masse skarv av begge arter, småflokker med ærfugl, mer enn 10 
niser, flere steinkobber og en havert viser en aktivitet i fjorden som har nesten totalt fraværende til 
nå i oktober. Ei ung krykkje trakk også ut fjorden. Om morgenen var det litt finkefugl i lufta og midt 
på dagen kom det inn en "flokk" med 4 sidensvans. De første i høst. Ei svær ung hønsehaukdame 
uroet kråkene på morgenen. 
Stasjonsskiltet som ble tatt ned i våres ble satt opp igjen. Godt fornøyde med dagens innsats forlot vi 
øya 1600. Terje A og Morten B. 



 
Rødtoppfuglekong ung hann 
 

Torsdag 22. oktober 2020 
Kom ut i 10-tida og det var en del trost og fink i lufta over øya, bl.a. to flokker på henholdsvis 22 
bergirisk og 80 sene tornirisk. En jordugle ble skremt opp ved "Plassen" da jeg satt opp runden. 
Ellers gikk mye av dagen med til bæring av utstyr, ved og proviant. Gikk noen runder innimellom 
bygene. Måtte sperre og åpne to ganger. Gleder meg til en ukes satsing! Dagens merking: 
fuglekonge 14, blåmeis 3, gråsisik 1, stillits 1, rødstrupe 3, munk 7, grønnfink 2, bjørkefink 2, 
bokfink 1, svarttrost 1 og hele 18 gråtrost. Totalt i dag: 53, i høst: 2754, i år: 4880. 
Anders H 
 

Fredag 23. oktober 2020 
Hentet Morten og Terje i Sandøsund. Hyggelig samvær og hjelp til diverse sysler utover dagen. Terje 
snekra en fin nedgang til "Kope"-nettet, mens Morten hovedsakelig sto for merkinga og tagget to 
nye rødstruper. Vi kontrollerte en blåmeis, to grønnfink og en utfarget hann svarttrost. Det blir 
spennende å se hvor gammel den var. Dagens merking: Grønnfink 43, munk 8, sidensvans 6, 
rødstrupe 5, gjerdesmett 2, fuglekonge 1, blåmeis 1, rødvingetrost 1, svarttrost 1, brunsisik 1, 
gråsisik 1, stillits 1, dompap 1. Totalt i dag: 72, i høst: 2826, i år: 4952 
Anders H 
 

Lørdag 24. oktober 2020 



Været var overskyet og nord-øst lett bris som avtok til omtrent vindstille til ettermiddagen. Det var 
lett å se alkefugl på vannet, samt niser og steinkobber. Stille også på fuglefronten; noen få flokker 
med fink og trost var å se, hovedsaklig på trekk sør-øst. Dagens merking: fuglekonge 2, blåmeis 7, 
gråsisik 7, brunsisik 12, polarsisik 1, munk 3, grønnfink 3, svarttrost 2, gråtrost 1. Totalt idag: 40, i 
høst: 2866, i år: 4992 
Anders H 
 

Søndag 25. oktober 2020 
Sør-øst stiv kuling og kraftig regn store deler av dagen. Noe lettere på ettermiddagen og vinden 
dreide til sør-vest, så det ble mulig å se litt på sjøen. Bra med krykkje, noen få suler og hest. 2 storjo 
trakk sv. Skremte opp en rugde på "Speidersletta". 
Anders H 
 

Mandag 26. oktober 2020 
Dagen ble dominert av regnbyger og særlig morgentimene ble fuktige. Måtte følgelig sperre netta et 
par ganger, men utover dagen ble det noe gevinst. En flokk på 8 stillits var kort innom foringa, men 
gikk dessverre ikke i garna. Det er meldt bra med vind fra gunstig retning, så kanskje sjøfugl-
skåding vil bli mest produktivt de neste par dagene. Dagens merking: Fuglekonge 4, blåmeis 4, 
rødstrupe 4, munk 1, grønnfink 3, svarttrost 1, gråtrost 1, gjerdesmett 1, brunsisik 1, dompap 1. 
Totalt idag: 21, i høst: 2887, i år: 5013 
Anders H 
 

Tirsdag 27. oktober 2020 
Sør-vest liten kuling og regnbyger ga moderate mengder fugl på sjøen og i netta. En lys tyvjo trakk 
sør-vest på kloss hold. Fortsatt bra med krykkje og alkefugl, mens kun 1 havhest og 4 havsule 
observert, trass i gunstig vindretning og vindstyrke. Dagens merking: Fuglekonge 2, rødstrupe 1, 
munk 2, grønnfink 4, bjørkefink 1, gjerdesmett 1, måltrost 1. Totalt idag: 12, i høst: 2899, i år: 5025 
Anders H 
 

Onsdag 28. oktober 2020 
Sør-vest stiv kuling og dagen ble tilbragt med teleskop i håp om noe spennende sjøfugler. Noe antall 
av havsule og havhest samt en grålire og to dvergmåker, ble observert. Sanglerke og vintererle ble 
nye arter for turen. Ellers lite fugl på øya. Fanga litt ved hytta i kveldinga. Dagens merking: 
fuglekonge 1, munk 4, grønnfink 7. Totalt idag: 12, i høst: 2911, i år: 5037 
Anders H 
 

Torsdag 29. oktober 2020 
Vinden roet seg og dreide mot vest, altså et værskifte. Det regnet litt fram til kl 07, men da ble det 
opphold og netta ble satt opp. Moderate mengder fugl i netta, men et påfallende bra visuelt trekk i 
forhold til de siste dager. Antall sisik tok seg betraktelig opp og 3 fjellerker trakk mot sør. Andre 
nyankomne var fuglekongesanger, fanget på lyd i "Doble" kl 0930, og 6 pilfink. En 
polarsvømmesnipe trakk sør kl 1340. Hentet Tommy L i kveldinga. Dagens ringmerking: 
gjerdesmett 6, rødstrupe 4, måltrost 1, munk 4, fuglekonge 2, fuglekongesanger 1, blåmeis 1, 
gråsisik 9, brunsisik 3, stillits 1, grønnsisik 1, grønnfink 7. Totalt idag: 40, i høst: 2951, i år: 5077 
Anders H 

 



Fredag 30. oktober 2020 
Tåke, sur vind fra nord og lett yr i grålysninga. Vi satte følgelig opp netta 0830, da det letta noe. Nye 
fugler ankom utover dagen i form av gransangere, en flokk med 9 stjertmeis, noen få fuglekonger, 
dompap og trost. En 1k havørn seila rett over hytta mot nordvest. Merka totalt 14 arter idag, som er 
beste notering denne uka. Dagens merking: Fuglekonge 4, blåmeis 2, gråsisik 1, stillits 1, rødstrupe 
2, munk 1, grønnfink 6, svarttrost 1, gjerdesmett 3, brunsisik 1, dompap 2, grønnsisik 2, gransanger 
1, stjermeis 6. Totalt idag: 33, totalt i høst: 2984, i år: 5110 
Tommy L og Anders H 

 

Lørdag 31. oktober 2020 
Avreisedag. Vasket og klargjort hytte og utstyr for nestemann. Dvergfalk og 15 stjertmeis observert. 
Tommy L og Anders H 

 

Mandag 9. november 2020 
Morten og jeg bråbestemte oss i løpet av helga for å ta et par dager på Store Færder. Mandag 
morgen var det tåke i Sandøsund og Store Færder dukket opp litt etter at vi passerte Sandøya. På 
vei ut hadde vi et par haveller og en lomvi. Vel ute på øya fikk vi opp de fleste netta og fikk litt 
varme i stua. Kun 5 fugler ble ringmerket - 3 grønnfink, 1 svarttrost og 1 rødstrupe. Rødstrupa fikk 
tagg på ryggen og ble kontrollert to ganger senere på dagen med taggen intakt. Vi kontrollerte også 
ganske mange blåmeis, grønnfink og rødstrupe. Hele 8 blåmeis ble kontrollert, den eldste 
ringmerket av Tore Gunnarsen tidlig i august. Ringmerkingen er nå oppe i 5.115 for året og 2.989 
for høsten. Vi må vel klare 3.000 i høst?? 
Av observasjoner ble det få fugler, men med god kvalitet. Det var lite fugl på øya og en runde på 
nord og det vi så rundt stasjonen ga ikke mer enn 1 gjerdesmett, 1 fuglekonge, en håndfull 
rødstruper og et par svarttrost i buskene. En tur opp på høyden hvor vindmølla på øst stod klokken 
1100, ga en ung kongeørn som kom inn fra sjøen og skremte opp en fjellvåk på Speidersletta samt ei 
enslig ringdue som fløy også ut fra Trærne. Dagens virkelige godbit kom fra vest ved 1200-tiden. En 
fantastisk voksen steppehauk hann kom inn rett syd for stasjonen, dro sakte mot øst før den svingte 
mot syd igjen. Mortens første i Norge!! I tillegg hadde vi 2 hønsehauk, ei sangsvane ute i fjorden på 
vei nordover, 1 alkekonge, 1 lomvi og 1 alke mot sør, to flokker på rundt 40 sidensvans og to 
nydelige polarsisik sammen med gråsisiker på Speidersletta. En nokså bra dag godt ut i november. 
Terje og Morten 
 

Tirsdag 10. november 2020 
Terje og Morten avløst av Fredrik og Stig ila dagen. 13 fugl fikk ring. 2 dompap, 1 gråtrost, 1 
svarttrost, 1 rødsrtrupe, 1 blåmeis, 1 smutte, 1 fuglekonge, 1 brunsisik, 4 grønnfink. 3002 rm så 
langt i 2020. 
Pensjonistene svippa innom Hoftøya på retur og noterte bla 70 bergirisk, 1 teist, 1 enkeltbekk, 1 
fjæreplytt, 70 grønnfink. 
Observasjoner eller på øya nevnes 2 vandrefalk, 2 musvåk, 1 fjellvåk, 1 hornugle, 12 stokkand, 180 
svartand, 520 ærfugl, 100 toppskarv og noe alkefugl, 2 ravn, 2 skjære, 1 krykkje, 4 grågås, 1 smålom, 
1 måltrost 
Fredrik 

 

Onsdag 11. november 2020 
Stig var kjempe motivert i grålysninga og hadde oppe full runde til kl 0730. 



Gråvær hele dagen, med stadig yr i lufta. Lite bevegelse av fugl . 3 ind ble ringmerket og vi sperret 
kl 1430. Kope-nettet produserte 1 svarttrost og 1 grønnfink. Hovedrunden produserte 1 hunn munk. 
Høsttotal 3005. 
Observert 1 hunn hønsehauk på (i) "Plassen", i det den fortærte en ad m svarttrost. Hauken kom seg 
unna som vanlig. Dompapene fra i går holder stand. 17 gråtrost toltalt. Svært lite ellers. 10 
sangsvane ( 9 ad, 1 1k) valgte å trekke sør rett utafor båtbukta i gråvær og 7-10 ms motvind. 
Fra toppen var det heller intet nytt å se. Mest interessant var synet av Skjærgårdstjenesten med 7-8 
mann på Hoftøya som reiv hytta der ute. 
Fredrik og Stig 

 

Torsdag 12. november 2020 
Skikkelig gråvær hele dagen. Sø 8-10ms, yr, mildt og elendig sikt. 
Vi har jobba hardt hele dagen tross alt. Resultatet ble heller labert. Gått inn kanskje årsværste 
dagstotal på loggen. 20 arter. 
Ringmerkingen ga 2 gråtrost. 3007 totalt i høst. 
Munken holder stand, ei rugde kom seg ut av nettet på Plassen. 
Brukt mye tid på vinterklargjøring av stasjonen. Tatt inn og tørka nett, rydda skrot og stengt 
vannet. (tømt alle slanger for vann, satt kuleventiler i halvåpen stilling, skrudd av vannpumpe og 
demontert filter. Tømt varmvannstank, demontert dusjen, hatt frostvæske i vasken på dass og 
demontert vannlås på kjøkken.) 
Fredrik og Stig 

 

Fredag 13. november 2020 
Avreisedag. 1 rødstrupe rm. Høsttotalt 3008. 
1 sangsvane trakk sø over øya. Fjellvåk og musvåk på plass. Eneste turart var gulspurv. 
Takk for nå. 
Fredrik og Stig 

 

Torsdag 26. november 2020 
En seint avtalt tur til stasjonen. Beklager Tore, men glemte å si i fra. Morten, Hans Erik og Terje dro 
ut i dag for å forsøke å ordne Wallasen, ta inn datainformasjon fra nanotag prosjektet og kjøre 
båten til opplag hos Vrengen i morgen. Wallasen ble demontert og tas inn til Sunwind for sjekk 
mens alt annet gikk bra. Ikke mye fugl på øya, men 2 grønnfink ble ringmerket og noen meiser 
kontrollert. 
Tre musvåk holder til på øya og bortsett fra fugl på foringa var det ikke mye. På sjøen var det 
faktisk "bra" med alkefugl. Mer enn hundre totalt, de fleste ubestemt. Fem lunde og en teist de mest 
uvanlige. 
Terje og Morten 

 

Fredag 27. november 2020 
Hei. Nå er stasjonen "stengt". Båten vår er hos Vrengen Marina for vinteren, men vi har en 
reservebåt tilgjengelig hvis noen vil ut til øya. Det kan være vi legger den i SS dersom 
værmeldingen fremover ser bra ut. 
I dag gjorde Morten og undertegnede de siste forberedelser før vinteren. Alle nett er i hus - alle 
stoler er i hus - utebord er i RS posisjon - alt av overskudds materialer er stablet hensiktsmessig - 
det er lagt ut masse mat til våre venner på øya. Trolig 6-8 kilo solsikke og villfuglblanding ble lagt ut 
i dag. Da har de mat noen dager. Også til skjære paret som var fraværende i går, men kom ganske 



nærme i dag. Jeg la ut brød, ost (Jarlsberg selvfølgelig) og litt kjøttpålegg til skjærene. De trenger 
hjelp. De kommer helt sikkert til å stjele mat i den vanlige foringa også. 
Av fugler ble det merket 2 fugler i dag - litt symbolsk - to rødstruper!!! Begge fanget på runde to når 
vi skulle ta ned netta. 
Av observasjoner var det ikke alt for mye - 1 krykkje, 5 lomvi, 2 alke, 20 svartand, 1 hønsehauk, 1 
spurvehauk, 1 hønsehauk, 1 fjellvåk, 3 musvåk, 2 gjerdesmett, 2 svarttrost og noe annet! En tur via 
Hoftøya ga ikke my annet enn godt humør. Skyfritt hele dagen - minus om natten og +4 på dagen - 
N-3-4. Kan man ha det bedre???? 
Hvis du vil ut - kontakt Morten eller Terje som også takker for et fantastisk døgn på øya. 


