
I mitten av april var det dags att för första 
gången ge sig ut och leta stenskvättor. Jag 
blev tilldelad ett ca två kvadratkilometer 

stort område vid byn Säby i Lagga. Säbyom-
rådet är ovanligt stenskvättetätt och inom de 
två kvadratkilometrarna finns hela 47 möjliga 
revir. Vanligtvis brukar ett trettiotal av dem 
vara besatta och exakt hur gränserna går va-
rierar förstås mellan åren. Debora följde med 
den första dagen för att guida mig runt bland 
reviren och förklara hur arbetet skulle gå till. 
Jag blev genast mycket förtjust i min nya ar-
betsplats – kohagar, enbackar, bondgårdar och 
en fantastisk utsikt över Lövstaslätten. 

Efter den första sommaren med stenskvät-
torna har det blivit ytterligare två säsonger 
som fältassistent och jag är nu inne på mitt 
fjärde år med skvättorna. Det är ett väldigt 
trivsamt men aningen annorlunda jobb som 
jag här tänkte berätta lite mer om.

De första veckorna besöker jag alla revir 
varannan till var tredje dag för att se om det 

anlänt några nya stenskvättor och, i såna fall, 
notera ålder och kön på dessa. Vintern har 
stenskvättorna tillbringat i Afrika, söder om 
Sahara. Ungefär hälften av de skvättor som 
dyker upp är ringmärkta sedan tidigare år med 
en aluminiumring och en färgring på ena benet 
och två färgringar på andra benet. Jag trodde 
det skulle vara svårt att läsa av färgringarna i 
fält men det går riktigt bra. Stenskvättor sitter 
ofta väldigt öppet så att man lätt kan se benen 
på dem och med zoom på tubkikaren går det 
oftast bra att identifiera färgringarna, trots 
att de är så små. Inom stenskvätteprojektet 
används åtta olika enkelfärgade ringar och 
tio dubbelfärgade ringar. Vad som kan vara 
lite klurigt är att ringarna inte alltid är vad 
de ser ut att vara. Färgerna ser annorlunda ut 
beroende på om ringarna är gamla eller nya, 
rena eller smutsiga. En vit ring blir ofta gul-
aktig när den åldras medan en gul ring kan se 
skär ut under vissa ljusförhållanden. En nött 
röd ring kan också se skär ut och blåa ringar 
ser ofta gråa ut. 

De skvättor som inte är märkta försöker jag 

Annika Rastén

Vårvintern 2005 blev jag tillfrågad av Debora Arlt, dåvarande doktorand på institutionen 
för naturvårdsbiologi vid SLU, om jag ville jobba som fältassistent med stenskvättor. Få 
betalt för att titta på fåglar? Det lät som rena drömjobbet tyckte jag och tackade glatt 
ja. Att få lära känna en enskild fågelart är alltid roligt och just stenskvätta hade jag 
ingen speciell relation till så det kunde bli intressant att studera den arten. 
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beskriva så att man ändå ska kunna identifiera 
dem. Och nej, alla stenskvättor är faktiskt 
inte likadana! Ögonbrynsstreck kan variera 
i såväl längd som tjocklek, örontäckare kan 
vara kolsvarta eller brunsvartdassiga, pann-
band kan vara smala eller breda och ibland 
tvådelade. Honorna varierar lika mycket som 
hanarna, det finns allt från jämnbruna oteck-
nade 2K-fåglar till adulta honor med hanlika 
drag, såsom gråaktiga ryggar och mörkare 
örontäckare.

De första veckorna är det en viss turbulens 
bland skvättorna. Hanarna fightas om de bästa 
reviren och honorna, som anländer några da-
gar senare än hanarna, kan besöka flera olika 
revir innan de slutligen bestämmer sig för en 
särskild hane. Även mellan honor kan det gå 
vilt till ibland. Jag såg en gång två honor som 
slogs intensivt, båda hade visst förälskat sig i 
samma hane. Den ena honan var omärkt och 
den andra var färgmärkt och hade häckat i just 
det reviret året innan. Under de minuter jag 
besökte reviret gick det inte att utröna vem 
som skulle vinna kampen men då jag kom 
tillbaka två dagar senare visade det sig att den 
färgmärkta honan hade utgått med segern.

Efter att ha kartlagt vilka individer som slagit 
sig ned i vilka revir gäller det att hitta deras 
bon för att så småningom kunna ringmärka 
ungarna och få värdefulla data om stenskvät-
tornas reproduktion. Bobygget går ganska fort 
och efter att ha lagt äggen ruvar honan dem i 
ungefär två veckor. Har man tur lyckas man 
se en hona med bomaterial och då är det bara 
att följa henne med kikaren tills hon försvin-
ner in till sitt utvalda boställe. Men flertalet 
av honorna brukar bara ”försvinna” en bit 
in i maj utan att man sett minsta tendens till 
bobygge. Under flera dagar sedan ser man 
oftast bara hanen i reviret men så länge han 
beter sig lugnt, d.v.s. slöar på en sten eller 
letar mat, är läget under kontroll. Skulle han 
däremot sjunga frenetiskt kan det tyda på att 
hans hona försvunnit på riktigt. Mot slutet av 
ruvningsfasen brukar honorna vara ute och 
födosöka oftare så då är chanserna större att 

få syn på dem. När jag upptäcker någon av 
de ”försvunna” honorna gäller det att inte 
släppa henne ur sikte för efter några minuters 
matpaus är det dags för henne att återvända 
till sina ägg – ett ypperligt tillfälle för mig att 
få reda på var boet finns. Nu är det inte riktigt 
så lätt som det låter. Om man väl lyckas se i 
vilket röse honan försvinner ner gäller det att 
se även exakt var ingångshålet är. Man kan 
ha sett precis vilken sten hon dök ner bakom 
och så när man går fram till röset ser man att 
där är minst tio olika hål som ser lämpliga ut. 
Även om man sett precis var ingångshålet är 
kan det vara svårt att hitta boet eftersom det 
brukar ligga några decimeter in i röset och 
det finns många skrymslen och vrår där mel-
lan stenarna.

Ibland möter man en hona på födosök 
som aldrig flyger iväg till något bo trots att 
minuterna går. Då kan det hända att man rå-
kar stå just vid boet och det är klart att honan 
inte vågar avslöja något i det läget. En gång 
hade jag satt mig på en sten i ett revir för att 
spana på paret i reviret bredvid. Plötsligt satt 
en stenskvättehona på taggtrådsstängslet och 
glodde på mig. Jag kände inte igen hennes 
färgkombination och hade ingen aning om var 
hon hörde hemma. Hon försvann men kom 
snart tillbaka och återigen tittade hon intensivt 
på mig. Jag började ana ugglor i mossen (eller 
skvättor i röset...). Kunde det vara så att hon 
häckade i reviret jag befann mig i? Jag smög 
iväg och mycket riktigt, kort därpå kom honan 
flygande och försvann ner under den sten jag 
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De bästa reviren blir tagna först och just den här 
hagen brukar vara väldigt populär.
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just suttit på. Efter den händelsen lärde jag 
mig att om en stenskvätta kommer och tittar 
riktigt intensivt på en, då har hon i regel sitt 
bo alldeles i närheten. Den kunskapen har jag 
senare haft nytta av vid flera tillfällen. 

Man ska förstås inte leta efter boet medan 
någon av föräldrafåglarna är inne vid det. Har 
man lyckats identifiera boplatsen kan man vid 
ett senare tillfälle, då honan är ute på födosök, 
lysa in med ficklampa genom ingångshålet. 
Förhoppningsvis ser man då åtminstone en del 
av boet och kan med försiktiga fingrar känna 
på äggen och försöka räkna dem. Besöket vid 
boet får inte ta mer än max några minuter, vi 
vill ju absolut inte riskera att störa fåglarna så 
mycket att de överger sina ägg. 

När ungarna har kläckts är det slut på vilan 
för hanen. De första dagarna kommer han 
med enstaka små byten till barnen men ju 
större de blir, desto mer mat vill de ha. Båda 
föräldrarna hjälps åt med matningen och ge-
nom att se hur stora lass de har i näbbarna kan 
man ana hur gamla ungarna är. Så fort man 
upptäcker att det matas i ett revir gäller det att 
hitta boet, om man inte har gjort det tidigare, 
för att räkna ungarna och se hur gamla de är. 
Ungarna måste märkas när de är mellan fem 
och sju, max åtta, dagar gamla, är de yngre 

än så glider ringarna av benen på dem och är 
de äldre är de så pass rörliga att de kan lämna 
boet om man försöker ta ut dem. En nyfödd 
stenskvätteunge är cirka två centimeter lång 
och ser ut att bestå av enbart mage och huvud. 
Ögonen är stora och mörka bakom de stängda 
ögonlocken och på huvudet sitter en liten 
duntofs. Jag trodde de små liven skulle vara 
jättefula och obehagliga att ta i, men de har 
visat sig vara hur söta som helst. 

Det är inte bara stenrösen som stenskvättor 
kan häcka i, de kan även bo under stora stenar, 
i murar eller under tegelpannor på lador. För 
skvättornas del är det viktigaste att boplatsen 
är torr och svårtillgänglig för obehöriga. Den 
mest udda boplaceringen jag råkat ut för var i 
ett järnrör på en gammal vagn. För att komma 
åt ungarna var jag tvungen att sticka in hela 
armen och då var det precis så att det gick 
att nå bokanten. I såna lägen är det bra att ha 
smala armar... 

Att leta stenskvättebon känns som att vara 
på skattjakt och det är en härlig känsla när man 
väl hittar ett bo. Oftast tar det en halvtimme 
från att man har sett första matningen till att 
man hittar boet men ibland går det fortare 
och ibland kan det ta mer än en timme innan 
man lyckas. När äggen väl har kläckts ska 
det nog väldigt mycket till för att föräldrarna 

Det finns många hål i en stenmur... Har 
man inte sett exakt var stenskvättorna 
hoppar in är det snudd på omöjligt 
att hitta boet. Här syns ingångshålet 
i mitten av bilden, till höger om den 
lilla röda stenen.

Bingo! Går det inte att nå boet via 
ingångshålet kan man prova att lyfta 
på stenar en bit ifrån det. Här hade jag 
sådan tur att den enda stenen som gick 
att rubba låg rakt ovanför boet.

En dag gamla ungar.  
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ska överge ungarna. Jag har aldrig råkat ut för 
det i alla fall som tur är. Om boet är svårt att 
hitta går jag emellanåt iväg en bit så skvät-
torna kan mata sina ungar en vända. Att se 
vilket håll föräldrafåglarna hoppar ned åt kan 
ge bra ledtrådar till var i röset man ska leta 
efter boet och ibland behöver man se några 
matningsbesök från olika håll så att man kan 
”pejla in” boet. Vissa honor lägger boet bara 
någon decimeter in och då är det förstås lätt 
att lokalisera boet. Andra honor kan gömma 
sina bon över en halvmeter in i ett röse och 
då får man försiktigt, försiktigt lyfta bort sten 
för sten för att komma åt boet. Det är viktigt 
att sedan lägga tillbaka stenarna nästan exakt 
som de låg tidigare så att man inte täpper till 
gången ner till boet eller skapar en glipa där 
regnvatten kan tränga in. Blir det inte helt 
perfekt när jag lägger tillbaka stenarna tätar 
jag eventuella springor med mossa. 

De flesta stenskvätteäggen kläcks de första 
dagarna i juni så sista veckan i maj och de tre 
första veckorna i juni brukar vara den mest 
hektiska tiden då alla bon ska hittas och ett 
hundratal ungar ska märkas. När det så är 
dags att ringmärka en kull närmar jag mig 
reviret försiktigt för att se vad hanen och 
honan håller på med. Båda föräldrarna måste 
vara ute innan jag kan börja stöka runt i rö-
set. Skvättorna upptäcker en snart och under 
livligt utskällande plockar jag försiktigt upp 
ungarna ur boet. För att föräldrarna inte ska 
se att boet är tomt, och kanske tro att ungarna 
är prederade, slår jag mig ner alldeles intill 

boplatsen för att märka ungarna. De adulta 
skvättorna brukar rätt snart sticka iväg och 
söka föda, då och då kommer de tillbaka och 
skäller lite på mig men mestadels håller de sig 
i en annan del av reviret. Hela processen, från 
att jag plockar upp ungarna ur boet till att jag 
är klar ringmärkningen och stoppar tillbaka 
ungarna, brukar ta ungefär en timme. Det 
beror framför allt på hur många ungar det är 
i kullen (det kan variera mellan 4 och 8) men 
också på hur lättillgängligt boet är. När jag 
tar upp ungarna ur boet placerar jag dem i en 
tygpåse som jag sedan har innanför tröjan, 
direkt mot magen, för att ungarna ska hålla 
sig varma. Varje unge får sedan en alumini-
umring och tre färgringar; två enfärgade och 
en dubbelfärgad. En talar om vilket år fågeln 
är märkt (2005 var det skär, 2006 ljusblå och 
2007 mörkblå), en vilken kull ungarna tillhör 
och en, den dubbelfärgade, vilken individ det 
är. Själva märkningen av en unge går fort men 
utöver det ska jag mäta första armpennan, väga 
ungen och ta blodprov på den för genetiska 
analyser. Först när jag är klar med alla ung-
arna sätter jag tillbaka dem i boet och lägger 
tillbaka de stenar jag eventuellt behövt flytta 
på. Jag brukar avlägsna mig snabbt men dröja 
mig kvar en bit bort för att se om föräldrarna 
kommer. Det brukar inte ta många minuter 
innan de är tillbaka hos sina ungar och matar 
vidare som om ingenting hade hänt.

Drygt två veckor efter att äggen har kläckts 
lämnar ungarna boet. Till en början sitter de 
vid ingången till boet för att snabbt kunna 
hoppa ner och gömma sig om något farligt 
kommer men snart börjar de utforska omgiv-
ningarna allt mer. Föräldrarna fortsätter mata 
ungarna någon vecka till efter att de har lämnat 
boet. När ungarna är flygga kontrollerar jag 
boet för att se om det ligger kvar någon död 
unge men det brukar det som tur är sällan göra. 
De flesta av ungarna jag har märkt brukar jag 
senare se som flygga.

En dag gamla ungar.  
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Sådär ja, märkt och klar! Det underlättar väldigt 
med fåglar som inte kan flyga sin väg utan snällt 
ligger kvar i handen.
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När jag gick runt i hagarna kring Säby första 
gångerna tänkte jag att ”här skulle vad som 
helst i fågelväg kunna dyka upp”. Så mycket 
tid som jag skulle tillbringa där bara måste 
jag hitta någon extra spännande fågel förr el-
ler senare. Ganska snart märkte jag dock att 
jag inte såg så mycket annat än stenskvättor, 
stenskvättor, stenskvättor. Jag blev oerhört 
fokuserad på arten jag skulle jobba med, och 
det är ju i och för sig väldigt bra. Hur många 
bruna glador och pilgrimsfalkar som passerat 
rakt över mig under mina tre fältsäsonger är 
jag lyckligt ovetandes om... Men om mina 
ögon ständigt söker efter stenskvättor så är i 
alla fall mina öron påkopplade även för annat. 
Göktytor verkar det vara ovanligt gott om i 
Laggatrakten och det hör – och ser! – jag ofta 
under mina arbetspass. Rörsångare hade jag 
sjungande i slånbuskar, långt från närmsta vat-
tendrag, både 2005 och 2006. De kan tydligen 
dimpa ner var som helst under flytten och drar 
sig visst inte för att sjunga även om biotopen 
är helt fel. Några gånger har jag hört gräshopp-
sångare, även det från slånbuskage. 

Med Lövstaslättens stora fält runt mitt 
arbetsområde borde jag förstås kunna höra 
vaktel då och då. Konstigt nog blev det inte 
en enda vaktel 2005 men 2006 och 2007 var 
det desto bättre, då kunde jag höra arten så 
gott som dagligen i maj och juni. Näktergal, 
hämpling och skogsduva är andra trevliga 
fåglar som förskönar ljudbilden. Trots att jag 
inte har blick för annat än skvättor kan jag 
naturligtvis inte undvika att se andra fågelarter 
som kommer i min väg. Rapphöna till exempel 
har jag stött vid ett par tillfällen och en gång 
upptäckte jag två rapphöns tack vare att jag 
fick syn på två uppstickande huvuden bortom 
den stenskvätta jag kikade på. I rovfågelväg 
har det varit förvånansvärt magert men några 
guldögonblick har jag trots allt fått. Den duv-
hök som försökte slå en kråka och sen passe-
rade mindre än tio meter ifrån mig kunde jag 
förstås inte missa. 

Under mina matsäckspauser brukar jag 
antingen slå mig ner i något stenskvätterevir 
där jag inte har hittat boet än, eller sätta mig 

så att jag har bra utsikt över slättlandskapet. 
En junidag 2006 hade jag tagit en ”spanings-
lunch” och då äntligen kom den så efterläng-
tade ängshöken förbi. Arten ses ju regelbundet 
på Lövstaslätten så någon gång skulle väl 
även jag lyckas och till sist gick det. Någon 
pilgrimsfalk har det aldrig blivit, men stenfalk 
har jag i alla fall sett vid ett par tillfällen. Lärk-
falk häckar i området så det blir det många 
observationer av och när jag sommaren 2007 
skulle kontrollera ett stenskvättebo i närheten 
av falkarnas revir skrek de väldigt åt mig.

För några år sedan kom jag på att jag skulle 
börja med dagslistor för min födelsedag och 
mina två namnsdagar. Den ena namnsdagen 
sammanföll med en fältdag 2006 så den dagen 
var jag extra observant på alla fågelarter jag 
stötte på. När jag var på väg till ett av sten-
skvättereviren flög en tätting förbi mitt framför 
näsan på mig för att landa i ett närstående 
träd. Vanligtvis hade jag avfärdat fågeln som 
gulsparv och inte tittat närmare på den, men 
nu slängde jag ändå ett öga på fågeln när den 
landat på sin kvist och det var något med jizzet 
som fick mig att reagera. Jag tittade i handki-
karen och tur var väl det för det var faktiskt en 
ortolansparv som satt där i det lilla trädet. Efter 
en stund började han locka och så flög han ut 
till åkern igen och försvann ner i vegetationen. 
Tack för den namnsdagspresenten!

I april 2005 hade jag ännu inte tagit kör-
kort så Curre (Curt Johnsson), min sambo, 
brukade skjutsa ut mig till Lagga innan han 
själv åkte till jobbet och sedan hämtade han 
mig på eftermiddagarna. En dag, 22 april var 
det, när jag precis klivit in i bilen sade Curre 
”Var det inte en ringtrast som hoppade in där 
borta?”. Trasten kom snart ut från buskarna i 
trädgården och visst var det en ringtrast. Den 
var egentligen mitt framför ögonen på mig 
men jag var så trött efter en dag i fält att jag 
aldrig hade fått syn på fågeln om inte Curre 
hade upptäckt den. I maj 2006 var det en annan 
grann fjällfågel som rastade i området och då 
var det Debora som stod för upptäckten. Av 
vilken anledning hon hälsade på mig i fält 
den dagen minns jag inte, men tur var det, för 
den där blåhakehanen hade jag säkert missat 



annars. Den 17 april 2007 lyckades jag i alla 
fall hitta en ringtrast själv. Men det berodde 
inte på att jag spanade ihärdigt utan på att jag 
som alltid hade öronen på spänn. Jag gick 
igenom en kohage när det började smacka i en 
enbuske. ”Höpp, det där låter som ringtrast” 
tänkte jag och styrde mot busken. Långt inne 
i den täta busken skymtade en kontur, helt 
omöjlig att se ordentligt. Men så flög fågeln ut 
– en svart, tjusig ringtrasthane med halsbandet 
tydligt lysande. 

En månad senare samma år hade det rap-
porterats en stor flock fjällpipare från Lövs-
taslätten. Jag hade som vanligt fullt upp med 
stenskvättorna och kunde just inte lägga tid på 
att åka runt och leta pipare men jag hade sån 
tur att fjällpiparna under några dagar höll till 
på ett fält bortanför Säby så jag kunde se dem 
alldeles utmärkt från min arbetsplats.

I år, 2008, började det bra med att en 
kungsörn kom förbi under andra arbetsdagen 
och den 5 maj hade jag en annan mycket 
oväntad observation, nämligen en jorduggla 
som passerade kohagen jag befann mig i på 
låg höjd.

Kanske har jag äntligen fått upp ögonen 
för mer än bara stenskvättor?

Med så mycket rotande i stenrösen kunde man 
tycka att man någon gång skulle råka på en 
orm, men nej, under mina tre fältsäsonger har 
jag inte sett en enda reptil. Fästingar har det 
däremot blivit en och annan men med tanke 
på hur mycket traskande i högt gräs det varit 
har fästingmängden varit förvånande liten. 
Kanske är hagmarkerna för torra för att tilltala 
de små blodsugarna? (Eller så är det jag som 
smakar för illa…)

Kohagar innebär förstås möten med kor och 
de flesta brukar vara lugna och snälla och 
bara glo på mig på håll. Kvigor kan däremot 
vara lite jobbiga, nyfikna som de är. När jag 
skulle märka en kull i en hage med fyra kvigor 
hade jag plötsligt några väldigt intresserade 
åskådare som sakta rörde sig allt närmare. 
Inga klövar bland ringmärkargrejerna tack! 
Jag schasade bort djuren bäst jag kunde men 
de lommade bara iväg en liten bit för att snart 
komma smygande igen. Inte förrän jag gjorde 
en rejäl skrämselattack och sprang efter dem 
en bra bit fick jag vara ifred med skvättung-
arna. Hoppas bonden hade överseende med 
mitt tillfälliga kofösande.

De enda ”yrkesskadorna” man får av 
stenskvättejobbet är bra kondition och en fan-
tastisk förmåga att hitta stenskvättor överallt. 
Dessutom blir det en del märkliga drömmar 
på nätterna. Regelbundet, även flera månader 
efter fältsäsongens slut, drömmer jag att jag 
hittar en färgmärkt fågel. Ibland är det en 
stenskvätta, ibland någon annan art. Men i 
drömmen har fågeln inte fyra ringar på benen 
utan minst fem ringar på varje ben och de är 
inte en- eller tvåfärgade utan flerfärgade och 
dessutom mönstrade. Det blir lite stressigt 
i drömmen när jag ska försöka läsa av tio 
mångfärgade ringar...

Jag trivs oerhört bra med livet som fältassis-
tent. Det är skönt att jobba utomhus, även om 
det är lite segt när det regnar, och att få såväl 
motion som trevliga fågelobservationer under 
arbetstid är ren bonus. Några planer på att sluta 
med detta har jag inte utan jag ser fram emot 
fler somrar med stenskvättorna. Om någon är 
intresserad av att jobba som fältassistent går 
det bra att ta kontakt med Debora (debora.
arlt@ekol.slu.se) eller Tomas Pärt (tomas.
part@ekol.slu.se), som är huvudansvarig för 
stenskvätteprojektet. Det är ett jättetrevligt 
jobb som jag varmt kan rekommendera!

Annika Rastén
Mumsarby 126
748 93 Uppsala

Hur många skulle kunna artbestämma den här 
fågeln i fält? Foto: Annika Rastén


