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som flertalet par ”bygger” (nåja; trycker till 
en grund grop med buken) sina bon där de 
sedan lägger sina 2–3 ägg. Även om enstaka 
par av skräntärna kan placera sitt bo bland 
baldersbrå i skrevor mellan stenblock, t.ex. 
på öar i delar av Stockholms skärgård, krävs 
det grus-/sandbankar för att det skall finnas 
förutsättning för kolonibildning.

Skräntärnorna återvände till Stenarna vå-
ren 2007och inledde häckningen, men kolonin 
blev inte alls lika koncentrerad till den centrala 
delen av ön som tidigare. Frånvaron av grus-
/sandbank gjorde att bona istället placerades 
lite här och var på ön och äggläggningen blev 
mer utdragen i tiden jämfört med tidigare 
år. Därtill registrerades många troliga om-
läggningar, d.v.s. nytt häckningsförsök i nytt 
bo strax intill det gamla efter ett misslyckat 
första försök.

Positivt var att kolonin fortfarande bestod 
av ungefär 200 par, men tyvärr blev häck-
ningsutfallet detta år det sämsta sedan 1994. 
Endast ett 30-tal ungar blev flygga. Det fanns 
flera orsaker till det dåliga resultatet. Många 
par misslyckades med häckningen därför att 
de inte lyckades få till ordentliga bobalar. 
Trutarna tog också en större andel av ägg och 
ungar då det nu var lättare att ta för sig bland 
de spridda bona. Tidigare hade det varit svårt 
för dem att komma åt då skräntärnornas bon 
hade varit tätt samlade på en liten yta. Yt-
terligare en orsak var att ovanligt många par 
aldrig skred till häckning.

Under senare år har häckningsresultatet i 
kolonin annars i regel varit bra eller mycket 
bra. Årets resultat är endast en tiondel av de 
cirka 300 som normalt brukar bli flygga. För 
att hitta sämre resultat får vi gå tillbaka till 

Den 14 januari 2007 drabbades Upp-
landskusten av stormen Per. Stormen 
kom att bli en av de värsta som drab-

bat oss på mycket lång tid. Vindriktningen var 
V till NV och medelvinden uppgick till cirka 
25 m/s. Det förekom dock vindbyar på över 
33 m/s, d.v.s. orkanstyrka. Lågtryckscentrum 
låg över norra Uppland och södra Gästrikland 
under kvällen den 14/1. Liknande stormar har 
inträffat tidigare, men det som gjorde denna så 
förödande var att vattenståndet steg till 1,3 me-
ter över medelvattenståndet vilket är extremt 
ovanligt. Lokalt boende talade om den värsta 
stormen i mannaminne. Högt vattenstånd i 
kombination med höga vindstyrkor gjorda att 
vågor vräkte långt in över land, upp till hundra 
meter på många ställen. Särskilt svåra blev 
följdverkningarna i norra Uppland där många 
bryggor, pirar, båthus och båtar slogs sönder 
av vågorna. Ett exempel på de stora krafter 
som var i rörelse är att den stora stenpiren på 
Örskär (minst 30 år gammal) förstördes. 

Stormen drabbade Björns skärgård hårt. 
Det höga vattenståndet gjorde att vågor vräkte 
tvärs över huvudön. Det var endast den östra 
delen, där fyren och övrig bebyggelse finns, 
som klarade sig från vattnet. All strandvege-
tation sveptes bort. Särskilt hårt drabbades 
skären Stenarna som blev rejält ommöblerade. 
Hela den grus-/sandbank som hade funnits 
mitt på den norra ön sveptes ut i havet eller 
försvann bland stenarna på stranden. Kvar 
fanns bara sten av varierande storlek, 10 cm 
eller större, samt några enstaka fläckar med 
grus. Just detta var särskilt illavarslande då 
det är på denna bank som Östersjöns största 
skräntärnekoloni, för närvarande cirka 200 
par, under senare år har häckat. Det är här 



1981 och 1994 då inga ungar kom på vingarna. 
År 1981 misslyckades häckningarna till följd 
av flera stormar under maj (snöstormar!) och 
juni medan kolonin drabbades av sjukdom 
1994 och samtliga ungar dog.

Efter avslutad uppföljning av häcknings-
resultatet 2007 rapporterade författaren, 
tillsammans med Lennart Söderlund och 
Lars Gustavsson, det dystra resultatet till 
det nyligen startade ”Åtgärdsprogrammet 
för skräntärna”. Det är en grupp som har till 
uppgift att följa upp vad som händer med 
arten i landet och som skall föreslå adekvata 
åtgärder för att gynna dess fortbestånd. I grup-
pen ingår representanter från de länsstyrelser 
som har arten som häckfågel i sina län, men 
också lokala ornitologer och ringmärkare som 
övervakar skräntärnorna på olika håll i landet. 
Vi framförde också våra farhågor att skrän-
tärnorna kanske skulle överge skären som 
häckningslokal om det inte vidtogs åtgärder 
för att förbättra deras häckningsvillkor.

I början av november 2007 besöktes ön av 
författaren och Niina Sallmén, representant 
för Åtgärdsprogrammet på länsstyrelsen i 
Uppsala län. Niina kunde snabbt konstatera att 
det var stora mängder grus och sand som hade 
spolats ut i havet. Från de få fläckar med grus 
och sand som fanns kvar togs prover för att 
konstatera vilka fraktioner dessa bestod av.

Länsstyrelsen utredde sedan vilka förut-
sättningar det fanns att återskapa sand- och 
grusreveln på skräntärnornas ö. Att transpor-
tera dit material med båt är i stort sett omöjligt 

då det är extremt grunt kring Stenarna. Det är 
mycket svårt att landstiga även med en vanlig, 
mindre båt. Att använda pråm och grävmaskin 
kändes svårt att genomföra. En möjlighet var 
att transportera ut sand och grus med helikop-
ter. Beslut togs att så skulle ske och Ostermans 
helikopter var beredda att ställa upp. De prov 
som togs från ön analyserades och naturgrus 
av likartad sammansättning skulle levereras 
från Jehanders grustäkt i Älvkarleby.

Restaureringen genomfördes redan 18–19 
december 2007. Under dessa två dagar flögs 
cirka 150 ton sand/grus ut till ön. Under den 
första dagen fanns författaren och Martin 
Amcoff, från Upplandsstiftelsen, på ön för att 
ta emot det levererade materialet. Den andra 
dagen ersattes Martin av Niina och Per, den 
senare naturbevakare på länsstyrelsen. På två 
dagar lyckades vi bygga upp ungefär hälften 
av den bank som tidigare hade funnits på ön. 
Arbetet var tungt och det var svårt att få ur 
den ibland fastfrusna sanden ur den behållare 
som helikoptern transporterade den i. Det 
var även svårigheter att plana ut sanden och 
gruset på marken så att en bank skapades. Så 
småningom var vi nöjda med resultatet och 
förhoppningen är nu att vår möda skall leda 
till att skräntärnorna stannar kvar på ön och 
att häckningsframgången förbättras.
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