Fågelsundets
sammanfattning av en rapport om skräntärnorna i Björns skärgård

Skräntärnan är en spektakulär fågel, som genom
sin sällsynthet och starka utstrålning ibland
använts som en färgstark symbol för ett friskt
och rent Östersjön. Artens uppträdande, med
ansamlingar till mycket produktiva grundområden, såväl limniska som marina under olika
årstider, gör att den fungerar som signalart för
biologiskt rika områden.
– citat från Världsnaturfonden (WWF) Sverige i Åtgärdsprogram (ÅGP) för bevarande
av skräntärna.

Inledning
1984 startades Projekt skräntärna i BirdLife
Sveriges (då Sveriges Ornitologiska Förenings) och WWF Sveriges regi under ledning
av Roland Staav. Projektet fokuserade mycket
på att vidareutveckla det arbete Roland
Staav startat redan under 1970-talet med att
kartlägga skräntärnans förekomst i Sverige
och att studera artens biologi. Projektet tog
fram riktlinjer för uppföljning av skräntärnehäckningar som i mångt och mycket följs än

Skräntärnor (Hydroprogne caspia) vid Stenarna i Björns skärgård 2 juni 2020.
FOTO: ULRIK LÖTBERG
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skräntärnor
TEXT: ULRIK LÖTBERG, NATALIE ISAKSSON OCH SUSANNE ÅKESSON, OMARBETAD AV PETER SCHMIDT

idag i Sverige. En viktig del av uppföljningen/
övervakningen av tärnorna sker via ringmärkning av deras ungar samt boräkning under
ruvningstiden. Under senare år har ytterligare
metoder baserade på ny teknologi bidragit
till ökad kunskap kring skräntärnornas liv
och leverne.
Uppsalabaserade Ulrik Lötberg har tillsammans med en mindre skara lokala eldsjälar
varit engagerad i Upplands skräntärnor under
många år. Tillsammans med Natalie Isaksson

och Susanne Åkesson har han nyligen sammanställt en rapport över en av Sveriges viktigaste skräntärnekolonier – Stenarna i Björns
skärgård i norra Uppland. Här sammanfattar
vi detta arbete. För den som vill djupdyka,
ﬁnns den fullständiga rapporten att tillgå via
Länsstyrelsen i Uppsala läns hemsida.

Bakgrund
Världens största tärna, skräntärnan (Hydroprogne caspia), är en global art som återﬁnns
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Färgmärkt skräntärneunge vid Stenarna i björns skärgård. FOTO: ULRIK LÖTBERG

häckande i alla världsdelar utom Sydamerika
och Antarktis. I Europa så häckar den i tre
huvudområden, Östersjön (1 700 par), Svarta
havet (800–1 200 par) och Kaspiska havet
(har varit många, >2 500 par). Östersjöpopulationen, speciellt de svenska fåglarna,
övervintrar till en ganska stor del i Västafrika
och då framförallt i kustnära ﬂoder och våtmarker i Senegal, Mauretanien och Gambia
samt även i sydvästra Spanien/sydöstra Portugal. Den svenska populationen har sedan
1970-talet minskat från 1000 par till dagens
500 par. Bland anledningarna till minskningen
ﬁnns spridningen av amerikansk mink till
våra skärgårdar under slutet av 1970-talet
och 1980-talet. Då skräntärnan är en hotad
fågelart har Naturvårdsverket gett Länsstyrelserna i uppdrag att ta fram och genomföra
ett nationellt åtgärdsprogram för arten, ÅGP
Skräntärna. Programmet har varit gällande
sedan 2007 i femårsperioder, och nuvarande
period är 2017–2021.
Uppland härbärgerar alltså en av Sveriges
viktigaste skräntärnekolonier på Stenarna i
Björns skärgård. Kolonin har gamla anor och
ﬁnns dokumenterad sedan 1930-talet. Under
slutet av 2000-talet växte kolonin kraftigt och
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har tidvis under denna period varit Sveriges
största koloni med cirka 200 par. Kolonin har
under 2000-talet utgjort upp till 25–40% av
den svenska populationen. Stenarna är den
koloni där ﬂest skräntärneungar ringmärkts i
Sverige, över 21 % av alla ringmärkta skräntärnor har fångats på denna lokal.

Stormen Per och problem med predation
Andra halvan av 2000-talet kom att bli ett
händelserikt skede för skräntärnekolonin på
Stenarna. Under januari 2007 påverkades
skäret mycket kraftigt genom att stormen
Per spolade ut nästan hela den stora grusbank
som tärnorna normalt häckat på i havet.
Häckningarna 2007 kom därför att spridas
över hela ön och det kunde konstateras att
tärnorna inte ﬁck några ﬂygfärdiga ungar.
Under december 2007 restaurerade Länsstyrelsen Stenarna. Skräntärnorna accepterade
den nyetablerade grusbanken och kolonin
koncentrerades på denna under påföljande
häckningsperiod. Under åren 2007–2009
blev det dock inga ﬂygga ungar på Stenarna
och efter utökad övervakning med en uppsatt

Lennart Söderlund och Natalie Isaksson fäster en GPS-logg.
FOTO: ULRIK LÖTBERG

webbkamera kunde det konstateras att det
var havsörn som åt ägg och gråtrutar som
tog alla små ungar. ÅGP skräntärna beslutade
då om åtgärder mot de prederande trutarna
som också häckade på ön. Äggen togs bort
från deras bon och efter något år ﬂyttade de
över till grannön och predationen upphörde.
Havsörnens härjningar har alltjämt fortsatt
och tyvärr blivit mer frekventa. I nuläget
använder man sig av en docka i en båt för att
avskräcka örnarna. Tiden får utvisa om detta
fungerar, men hittills har det varit positiva
tendenser. 2020 häckade det hela 190 par i
kolonin som ﬁck ut cirka 240 ﬂygga ungar.
Upplandsstiftelsen har bedrivit en effektiv
minkjakt i Björns skärgård och sedan den
startade 1997 har det endast förekommit
ett tillfälle (2003) när mink har kommit ut i
kolonin och bitit ihjäl skräntärnor, omkring
50 ungar.

Intressant ny kunskap efter fördjupade studier av skräntärnornas rörelser
BirdLife Sverige har tillsammans med Biologiska institutionen vid Lunds universitet
och Novia yrkeshögskola och Åbo akademi

i Finland bedrivit studier av skräntärnorna,
där fåglarnas rörelser har studerats med
GPS-loggar som fästs på ett antal individer.
På så sätt har högupplöst data över var tärnorna beﬁnner sig och hur de rör sig kunnat
samlas in. Dessa studier har genomförts vid
Stenarna i Björns skärgård, men även vid
ﬁnska kolonier i Österbotten, och i Sverige
har även häckande fåglar i Bråviken, Lule
skärgård och Oskarshamn inkluderats. Genom analyser av den data som samlats in
genom GPS-loggarna så har vi fått mycket ny
kunskap om skräntärnornas liv. Antagandet
har varit att de levt i livslånga förhållanden,
men i själva verket tycks det vara vanligare
att tärnorna byter partner vid starten av en
ny häckningssäsong. Det har vidare kunnat
konstaterats att honan och hanen i ett par inte
övervintrar på samma platser. Genom detta
förstår vi att parbildningsprocessen är viktig
för tärnorna och att den sker först i samband
med återkomsten till häckningsområdet på
våren. De platser, förutom själva kolonin,
där uppvaktningen sker är mycket viktiga
för tärnorna och dessa behöver vara både
ﬁskrika och tillåta att tärnorna kan få vara
ostörda. Analysen av informationen om var
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Skräntärna, tredje kalenderåret eller äldre, vid
Stenarna i Björns skärgård 1 juni 2020.
FOTO: ULRIK LÖTBERG

skräntärnorna vid Stenarna ﬁskar visar att det
utan tvekan viktigaste området för fåglarna
är den inre delen av Lövstabukten, Ledskärsviken och Karlholmsviken. Dessa områden
används mest frekvent av tärnorna under hela
häckningscykeln och är extra viktiga under
den inledande parbildningen. Ledskärs- och
Karlholmsviken i kombination med beskaffenheten av ön Stenarna är nyckelfaktorer för.
tärnornas starka förekomst i Norduppland.
Andra viktiga ﬁskeområden för tärnorna är
östra Hållnäskusten från inre delen av SladaKlungstens skärgård ned till Kallrigafjärden,
där de viktigaste områdena är Barknårefjärden
och Skaten-Rångsens inre skärgård. Mot slutet
av häckningen behöver ungfåglarna ladda upp
inför sin första ﬂyttning söderut. En viktig
lokal för detta, förutom Ledskärs- och Karlholmsviken, är den stora och grunda insjön
Tämnaren. Skräntärnorna samlas gärna med
sina ungar vid sådana insjöar och andra kända
sådana utanför Uppland är Hjälmaren, Tåkern
och Hornborgasjön.
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Förutsättningar för bevarandet av
Nordupplands skräntärnor
Främst tre faktorer har identiﬁerats som begränsande för skräntärnepopulationen under
häckningssäsongen.
Den första avser själva häckplatserna.
Skräntärnorna ställer speciella krav på
sin livsmiljö och häckar bara på vissa låga
klippöar med plana hällar eller grusöar, som
ofta helt saknar trädvegetation belägna ett
stycke utanför kusten eller i yttre delen av
skärgården. Björns skärgård har numera blivit
avsatt som naturreservat med en skötselplan
vilket är en bra förutsättning för att Stenarna
även i framtiden ska fungera som häckplats
för skräntärnorna.
Den andra faktorn är predation från
främst amerikansk mink, havsörn samt gråoch havstrut. Dessa predatorer kan reducera
häckningsframgången högst väsentligt och
har i vissa fall konstaterats radera ut hela
reproduktionen under ﬂera år. Upplandsstiftelsens fälljakt minskar risken för att det
kommer ut oönskade minkar till skräntär-

Färgmärkt skräntärneunge vid Stenarna i Björns skärgård 2 juli 2020. FOTO: ULRIK LÖTBERG

norna. Predation från trut är för tillfället inget
problem på Stenarna som följd av lyckade
åtgärder medan örn fortsatt skapat problem
för tärnorna under de senaste säsongerna.
Kontinuerliga skrämselåtgärder kommande
år bidrar förhoppningsvis till att begränsa
effekterna av detta.
Till sist krävs en god födotillgång i form
av fiskrika grunda havsvikar eller grunda
insjöar, där tärnorna också kan hitta stenar
eller lerbankar ute i vattnet där de kan rasta
mellan ﬁsketurer och under frierifasen. Här
kan man konstatera att ﬂera av de viktigaste
ﬁskeområdena för tärnorna antingen saknar
skydd helt och hållet, exempelvis Barknårefjärden och Östhammarsfjärden, eller
endast är delvis skyddade som fallen med
Ledskärsviken och Karlholmsviken. Dessa
lokaler är förvisso Natura2000-klassade, men
som sådana har de ingen skötselplan och
inte heller några medel avsatta för åtgärder i
områdena. Önskvärt vore ett förstärkt skydd
av de absolut viktigaste ﬁskeområdena i den
inre delen av Lövstabukten, Ledskärsviken
och Karlholmsviken med utanför liggande

mycket grunda arkipelag. Vidare är det
önskvärt med åtgärder som gynnar reproduktion av mört och abborre i de ﬁskeområden
som ligger längs östra Hållnäskusten ned till
Kallrigafjärden. Bra ﬁskevatten nära kolonin
innebär att tärnorna behöver tillbringa mindre tid att ﬂyga till/från ﬁskeplatserna och
därmed kan tillbringa mer tid i kolonin och
avvärja predatorer. Då Tämnaren är den enda
stora slättsjön i regionen som tärnorna nyttjar
ﬂitigt efter häckningen vore det önskvärt om
några öar kunde röjas och grusas. Idag saknas
sådana lämpliga skär nästan helt i Tämnaren.
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