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Taksvalen holder 
stand 

– men hvor lenge?

På et gammelt hus i de slake bakkene 
opp mot Baroniet i Rosendal, 

i Kvinnherad i Hordaland, flyr tak-
svalene hastig inn og ut fra oppunder 
takskjegget. Det er midten av juli, og 
den mest hektiske tiden på året for 
disse globetrotterne, som har reist opp 
mot 10 000 km fra sine overvintrings-
områder i Sør-Afrika for å oppfostre 
sine unger akkurat på dette huset. 
Blant steile vestlandsfjell og bugnende 
rosehager virrer svalene utrettelig over 
bygda og fjorden, på jakt etter insekter 
til de sultne små i reirene. Akkurat her 
hekker det i år ti par med taksvaler. 
Tre reir står tomme fra tidligere år. 
Relativt sett er dette med andre ord 
en ganske stor koloni. Undersøkelser i 
England og Tyskland har kommet fram 
til gjennomsnittlige kolonistørrelser 
på 3,9–4,9 reir hos taksvale (Bouldin 
1968, Cramp & Ward 1934, Ernst 
& Thoss 1975). Omgivelsene rundt 
hekkekolonien i Rosendal er ganske 
så typiske, i hvert fall i norsk sammen-
heng. Huset befinner seg i randsonen 

mellom tettbebyggelse og kulturland-
skap, med nærhet til Hardangerfjorden 
og til den brusende Rosendalselvi. 
Tilgangen på insekter er som regel god 
sommeren gjennom. Her sikres nye 
generasjoner gjennom noen hektiske 
sommermåneder, før ferden atter går 
sørover til sørlige breddegrader.

Årets fugl er utbredt over hele vårt 
langstrakte land, fra kysten, via dype 
vestlandsfjorder og langstrakte dalstrøk, 
til fjellet. Kanskje styrer den unna de 
aller mest høytliggende fjellområdene 
og de største skogsområdene, men 
evnen til å tilpasse seg er likevel impo-
nerende. Den er ikke like tallrik i nord 
som i sør, og kanskje heller ikke så hyp-
pig forekommende i vest som i øst, men 
der mattilgangen er god, mulighetene 
for en god reirplassering er til stede, 
klimaet er tilfredsstillende, og svalene 
finner noe de kan bygge reirene sine av 
i nærheten av hekkeplassen, er det også 
gode sjanser for at arten vil slå seg til. 

Ved inngangen til det nye året 
oppfordret NOF til å kikke litt ekstra 

etter denne raske luftakrobaten, som 
vi valgte som Årets fugl i 2017. Vi har 
vært særlig interesserte i å få inn opp-
lysninger om konkrete hekkefunn, men 
alle observasjoner av arten har vært 
av interesse. Målet var å sammenligne 
dagens utbredelse av arten i Norge 
med utbredelsen under hekkefuglatlas-
registreringene som pågikk i Norge i 
perioden 1970–1989 (Gjershaug mfl. 

En uvanlig kald forsommer i Nord-Norge og en temmelig fuktig 
sommer i vest var neppe en ønskesituasjon for insektspisere som 
svaler, fluesnappere og sangere i 2017. Sannsynligvis gikk nok 
det dårlige været også ut over hekkeforekomstene av Årets fugl, 
taksvalen, i deler av landet. Rapporteringen var likevel god, og har 
gitt oss fornyet kunnskap om artens nåværende norske utbredelse. 
Her presenteres resultater fra årets nasjonale kartlegging.
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1994). Vi oppfordret også folk til å rap-
portere om hvor taksvalereirene var 
plasserte, telle hvor mange aktive og 
ubrukte reir hver koloni inneholdt, og 
om det eventuelt var noen trusler mot 
koloniene eller observasjoner av tilbake-
gang eller fremgang i artens forekomst.

Resultater i korte trekk
Innen 1. november 2017 hadde det 
blitt rapportert inn til sammen 5 605 
observasjoner av taksvale i Norge fra 
inneværende år i Artsobservasjoner, 
eller i rapporteringsløsningen som ble 
laget på Fuglevennen.no. Rapport-
året var med dette det beste noen 
gang for taksvale i Artsobservasjoner. 
De tre fylkene med flest rappor-
terte observasjoner av arten var Vest-
fold (742 observasjoner), Vest-Agder 
(672 observasjoner) og Østfold (539 
observasjoner). Av alle rapportene i 
Artsobservasjoner var det registrert en 
hekkeaktivitet for 624 observasjoner, 
dvs. nær dobbelt så mange som noen 
gang tidligere på et år for denne arten 

i rapportsystemet. Påvist hekking ble 
rapportert fra 371 forskjellige loka-
liteter (Figur 1). I tillegg til funn rap-
portert med hekkeaktiviteter, har vi i 
gjennomgangen under valgt å regne 
alle observasjoner av taksvale fra pas-
sende hekkehabitat i juni og juli som 
mulige hekkefugler (Figur 1). 

Fylkesvise resultater

Finnmark
Tradisjonelt hekker det taksvale både 
øst og vest i Finnmark, hovedsakelig 
i indre strøk (Frantzen mfl. 1991), 
om enn ganske spredt og i lavt antall. 
Relativt konsentrerte hekkeforekomster 
finnes i Pasvikdalen og i Alta-området. 
Arten hekker også tilnærmet årvisst bl.a. 
i Kautokeino-området og i Porsanger. 
Ikke ett eneste konkret hekkefunn ble 
rapportert i 2017, men observasjoner 
i hekketid ble gjort i nærheten av faste 
hekkeplasser i Pasvik og i Alta. Totalt 
ble kun 19 observasjoner av arten rap-
portert fra vårt nordligste fylke dette 

året. Årsakene til det lave antallet er 
ukjent, men det er naturlig å anta at 
den kaldeste og mest snørike våren og 
forsommeren på flere tiår i Finnmark 
hadde sine konsekvenser for insekt-
spisere som taksvalen dette året. Ser 
vi på observasjonsmaterialet fra fore-
gående år er det lite som tyder på at 
artens forekomst i vårt nordligste fylke 
har blitt vesentlig redusert sammen-
lignet med tilstanden på 1970- og 
1980-tallet (Gjershaug mfl. 1994).

Troms
I de indre fjord- og dalstrøkene i Troms 
er taksvalen ingen sjelden hekkefugl, 
selv om forekomsten stort sett er ganske 
spredt. I deler av fylket er den derimot 
sjelden eller helt fraværende, som på 
kysten av Midt- og Nord-Troms (Strann 
& Bakken 2004). Det ble gjennomført 
målrettede søk etter arten i Nord-
Troms i 2017, hvor taksvale nærmest 
utelukkende ser ut til å benytte seg av 
overhengende fjellvegger som hekke-
plass. Slike fjellvegger er det god tilgang 

Det var ikke optimale forhold for hekkende taksvaler i Norge i 2017 – forsommeren i Nord-Norge var uvanlig kald, og sommeren var fuktig 
flere steder i landet. NOFs medlemmer har imidlertid fulgt opp med meget god rapportering av Årets fugl! Foto: Jørn Helge Magnussen.
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på bl.a. i deler av Storfjord, Lyngen 
og Kåfjord kommuner, hvor det også 
er lite som tyder på at arten har gått 
nevneverdig tilbake i antall i senere 
tid (K. Holmen pers. medd.). Ifølge 
Strann & Bakken (2004) er hekking på 
bygninger ganske sjelden i hele Troms, 
men noen få hekkinger på hus og 
gårdsbygninger ble likevel rapportert i 
2017, fortrinnsvis sør i fylket. Det ble 
kun rapportert inn 38 observasjoner 
av taksvale fra Troms i 2017, hvorav 
24 var sikre, sannsynlige eller mulige 
hekkefugler. Hekking ble påvist på åtte 
lokaliteter.

Nordland
Som i Finnmark og Troms hekker mange 
av Nordlands taksvaler i innlandet (NOF 
Nordland 2004), selv om arten særlig 
sør i fylket også hekker en del steder 
langs kysten. Nord i Nordland, og på 
en del av øyene i vest, synes taksvalen 
å være mer eller mindre fraværende. 
I sørlige og indre deler av fylket er 
taksvalen derimot en relativt vanlig art 
flere steder. I 2017 gjennomførte NOF 
Rana lokallag et kartleggingsprosjekt 
for taksvale på Nord-Helgeland (Rana, 
Hemnes, Nesna, Leirfjord, Vefsn, Lurøy 
og Rødøy kommuner), med støtte fra 
Iver Anker Heltzens minnefond. En 
tilsvarende undersøkelse ble faktisk 
også gjennomført i 2013, og denne 
gir et godt sammenligningsgrunnlag 
for årets resultater. I flere av koloni-
ene var det en nedgang i antall par fra 
2013 til 2017, men mange var også 
av tilsvarende størrelse som før. På én 
lokalitet ankom svalene som normalt, 
men forsvant etter bare noen få dager 
uten å gå til hekking. Kan hende kan 
den kalde forsommeren ha spilt inn på 
artens hekketilslag i deler av Nordland 
fylke dette året? Totalt ble det rappor-
tert 76 observasjoner som antakelig 
dreier seg om hekkefugler fra Nordland 
i 2017, inkludert 37 påviste hekkeloka-
liteter. Disse befant seg først og fremst 
på gårdsbygninger i kulturlandskapet, 
i mange tilfeller med nærhet til tettbe-
byggelse, skog eller sjø. En ganske stor 
del av observasjonene ble rapportert 
fra områdene rundt Ranfjorden, Glom-
fjorden og Skjerstadfjorden.

Trøndelag
I Trøndelag finner vi nok de største 
forekomstene av hekkende taksvale i 
de lavereliggende jordbruksområdene 
langs Trondheimsfjorden. Tettheten 
er også ganske stor i skogsområdene 

Figur 1. Sikre/sannsynlige hekkefunn (røde kartplott) og observasjoner av mulige hekke-
fugler (rosa kartplott) av taksvale i Norge i 2017. Blant de mulige hekkefuglene er alle 
observasjoner av taksvale fra passende hekkebiotop i hekketiden (juni og juli) inkludert (med 
unntak av direktetrekkende individer). Observasjonsdata er hentet fra Artsobservasjoner og 
fuglevennen.no.

i nordøst, nærmere bestemt lokalt i 
Lierne og i Røyrvik i Nord-Trøndelag. 
Arten påtreffes også i de fleste av de 
store dalformasjonene i fylket, samt i 
ytre strøk. Totalt 40 konkrete hekke-
funn ble rapportert fra Trøndelag i 
2017, de fleste fra Lierne og Innherred. 
I Lierne ble det gjort målrettede søk et-
ter hekkende taksvale i 2017, men for 
øvrig kjenner vi ikke til at det har vært 
noen form for organisert leting etter 
arten i Trøndelag dette året. Det antas 
at taksvalens forekomst som hekkefugl 
er underrapportert fra flere områder, 
bl.a. på bakgrunn av tidligere under-
søkelser, samt mange observasjoner av 
arten i hekketid også sommeren 2017 
(n = 209). Fra deler av fylket, som bl.a. 

Orkladalføret i Sør-Trøndelag, er det 
tegn på at bestanden har gått tydelig 
tilbake, bl.a. ved at store hekkekolonier 
har forsvunnet (M. Ree pers. medd.).

Møre og Romsdal
Taksvalen hekker over det meste av 
fylket, fra kysten til fjellet. Den kan 
imidlertid se ut til å mangle i noen av 
de mest høytliggende fjellområdene i 
sør og sørøst. Rapporteringen i 2017 var 
ganske god, og taksvaler ble observert i 
flere områder hvor arten ikke har blitt 
rapportert fra de seneste 20 årene. 
Taksvalens utbredelse i fylket etter 
årtusenskiftet kan, basert på observa-
sjonsmaterialet, se ut til å være mye 
den samme som den var under hekke-
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fuglatlasregistreringene på 1970- og 
1980-tallet (Gjershaug mfl. 1994). 
Årets 14 hekkefunn i fylket var primært 
i kulturlandskapsområder, men også 
i en del andre landskapstyper. De 
dominerende reirplasseringene var på 
gårdsbygninger, samt på setre og øvrige 
trebygninger.

Sogn og Fjordane
I dette steile fjell- og fjordfylket på 
Vestlandet hekker det taksvaler fra kyst 
til fjell. Artens utbredelse har nok alltid 
vært noe spredt i Sogn og Fjordane, 
ettersom taksvalen ser ut til å være 
fraværende fra mange av de aller mest 
høytliggende fjellområdene. Av de 16 
innrapporterte hekkekoloniene fra 
2017 var hhv. 2 og 4 i høyfjellet eller 
ved tregrensa. Den største andelen 
av lokaliserte hekkekolonier fantes 
imidlertid også i dette fylket i forbin-
delse med kulturlandskapet. Sogn og 
Fjordane var det fylket med den største 
andelen av hekkekolonier i fjellvegger 
i 2017 (25 %). De fleste av årets funn 
av taksvale i hekketid (n = 55) var fra 
den sørlige halvdelen av fylket, samt fra 
områdene nord for Nordfjord.

Hordaland
Også i Hordaland hekker det taksvaler 
fra kyst til fjell, men de høyeste fjellom-

rådene, inkludert mye av Hardanger-
vidda, styrer den unna. Artens ut-
bredelse de siste 20 årene ser ut til å 
være temmelig lik slik den var på 1970- 
og 1980-tallet, selv om vi har fått inn 
meldinger om forsvunne hekkekolonier 
særlig i fylkets ytre strøk i den samme 
perioden. De største forekomstene av 
taksvale i Hordaland i dag ser ut til å fin-
nes litt inn i landet, som på Bergenshalv-
øya, her og der langs Hardangerfjorden 
og i Vossadalen. De aller fleste av de 34 
innrapporterte hekkekoloniene i 2017 
fantes i tilknytning til kulturlandskap og 
tettbebyggelse, men en del befant seg 
også i skog eller opp mot tregrensa. Reir-
plasseringene for koloniene i fylket var 
hovedsakelig på bygninger, og kanskje 
særlig på gårdsbygninger, men flere kolo-
nier ble også funnet på bensinstasjoner 
og i fjellvegger. Et stykke inn i landet ble 
det også rapportert om hekkekolonier i 
tunnelåpninger og på ferjer (i drift). For 
øvrig var de vel 220 observasjonene av 
arten fra aktuelle hekkeområder i 2017 
spredt over det meste av fylket, innenfor 
det som tidligere er framlagt som artens 
utbredelsesområde (bl.a. Gjershaug mfl. 
1994).

Rogaland
Det er nok først og fremst i lavlandet 
at man finner taksvalen hekkende i 

Rogaland, selv om den også forekom-
mer i fjellet noen steder. Ifølge Carlsson 
mfl. (1988) hadde arten i hvert fall 
på 1970- og 1980-tallet omtrent den 
samme utbredelsen som låvesvalen i 
Rogaland. Samtidig ble arten i denne 
perioden regnet som noe mer fåtallig 
enn sin rødstrupede slektning i dette 
fylket. Det ble rapportert temmelig få 
taksvaler fra Rogaland i 2017, og særlig 
antallet påviste hekkelokaliteter dette 
året var lavt (n = 9). De som ble rap-
portert fantes alle i tilknytning til jord-
brukslandskapet, hvor de fleste kolo-
niene ble funnet på gårdsbygninger. 
Fra tidligere registreringer kjenner vi 
imidlertid også til hekking i fjellvegger i 
Rogaland, bl.a. fra kommunene Sauda 
og Vindafjord nord i fylket (Carlsson 
mfl. 1988). Ser man nærmere på obser-
vasjonsmaterialet for taksvale fra tiden 
etter år 2000, er det kun små avvik fra 
artens utbredelse under hekkefuglatlas-
registreringene for tre–fire tiår siden.

Vest-Agder
Taksvalen er utbredt over det meste 
av det vestligste av Agder-fylkene, fra 
kysten i sør til fjellområdene i nord. I 
noen av fjellområdene, fortrinnsvis i 
de mest høytliggende helt i nord, ser 
arten ut til å være fraværende, slik 
den også var under atlasperioden på 

Taksvalen har fått navnet sitt som følge av sin vane med å bygge reir oppunder hustak. Litt over 90 % av taksvalene der observatørene hadde 
angitt reirplassering hadde i 2017 tilhold i bygninger. Foto: Karl-Otto Jacobsen.
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1970- og 1980-tallet (Gjershaug mfl. 
1994). En hel del taksvaleobservasjoner 
ble rapportert fra Vest-Agder i 2017, 
inkludert 33 påviste hekkelokaliteter. 
Disse befant seg hovedsakelig i tilknyt-
ning til kulturlandskapet, og mange av 
koloniene var lokalisert på gårdsbyg-
ninger eller på industribygninger og 
lagerhaller. Tettheten av hekkekolonier 
i Vest-Agder synes å være størst i kyst-
nære strøk, samt i tilknytning til de store 
dalformasjonene.

Aust-Agder
I Aust-Agder hekker taksvalen fra kyst til 
fjell så og si over hele fylket. Den synes 
å være fraværende i deler av de mest 
høytliggende fjellområdene i nord og 
vest, og konstaterte hekkefunn fra de 
indre delene av fylket er kanskje særlig 
konsentrert til Setesdalen. Alt fra fjell-
vegger til seterbygninger og industrihal-
ler benyttes som hekkeplass (Bengtson 
mfl. 2009). Rapporterte observasjoner 
fra 2017 samsvarer godt med tidligere 
undersøkelser (dvs. Bengtson mfl. 
2009, Gjershaug mfl. 1994). Det er 
rapportert inn 123 observasjoner av 
arten fra 2017 som sannsynligvis eller 
med sikkerhet dreier seg om lokale 
hekkefugler. Disse inkluderer bl.a. 
24 forskjellige hekkelokaliteter. Mange 
av disse ble funnet på industribygninger 
langs kysten helt sør i fylket.

Telemark
Tredve til førti år tilbake i tid ble det 
funnet hekkende taksvaler i det meste 
av Telemark, med unntak av deler av 
de mest høytliggende fjellområdene 
i nord. De samme fjellområdene ser 
fremdeles ut til å være lite befolket 
av taksvaler, men de siste par tiårene 
er det også flere områder lenger sør i 
fylket hvor det ikke har blitt rapportert 
fugler i hekketiden. Dette ser i første 
rekke ut til å gjelde de midtre delene 
av fylket i vest. De aller fleste av de 
202 observasjonene av taksvale fra 
hekketiden i Telemark i 2017 bidro 
kun til å forsterke dette mønsteret. De 
30 påviste hekkelokalitetene i 2017 
befant seg primært i tilknytning til 
kulturlandskapet, og i mange tilfeller 
i overgangssonen mellom tettbebyg-
gelse og jordbruksland. En del var også 
i skog (primært barskog), og flere var i 
umiddelbar nærhet til innsjøer eller til 
saltvann.

Vestfold
Så å si i hele Vestfold ble det fun-

net hekkende taksvaler under atlas-
perioden på 1970- og 1980-tallet, og 
ingen betydelige endringer i artens 
utbredelse i fylket kan spores utfra 
rapporterte funn i Artsobservasjoner fra 
tiden etter årtusenskiftet. Også i 2017 
ble det rapportert om taksvaler i hekke-
tiden eller om konkrete hekkefunn fra 
mye av Vestfold, og fylket var faktisk 
det med flest observasjoner av arten 
fra påviste, sannsynlige eller mulige 
hekkelokaliteter dette året. Til sammen 
308 observasjoner fra hekketiden ble 
rapportert, inkludert 26 hekkelokalite-
ter. Disse var gjennomgående ganske 
lavtliggende (gjennomsnitt: 39 moh.), 
og befant seg som i de fleste andre 
fylker først og fremst i tilknytning til kul-
turlandskapet. Flest hekkekolonier ble 
funnet på gårds- og industribygninger.

Buskerud
Gjennom siste halvdel av 1900-tallet 
var taksvalen utbredt over det meste 
av Buskerud fylke, med unntak av de 
mest høytliggende områdene opp mot 
Hardangervidda i vest (Gjershaug mfl. 
1994). De seneste 20 årene er det 
imidlertid ikke rapportert om taksvaler 
i hekketiden fra en del områder i de 
midtre delene av fylket, hvor arten 
tidligere har hekket. En del «hull» ble 
fylt ved hjelp av de totalt 142 taksva-
leobservasjonene fra aktuelle hekkelo-
kaliteter i Buskerud i 2017, og kanskje 
vil ytterligere undersøkelser vise at 
taksvalen fremdeles holder stand i det 
meste av fylket. Totalt 18 forskjellige 

hekkekolonier ble rapportert inn. Flere 
av disse befant seg på industriområder 
eller i tettbebyggelse, i noen tilfeller 
i nærheten av jordbruksland. Mange 
hadde også nærhet til innsjøer eller 
elver. Lokalitetene var gjennomgående 
ganske høytliggende (gjennomsnitt: 
382 moh.).

Oppland
Taksvalen var utbredt over det 
aller meste av dette store innlands-
fylket under NOFs hekkefuglatlas-
registreringer på 1970- og 1980-tallet, 
med unntak av de mest høytliggende 
fjellområdene i nord og nordvest. Det 
antas at arten allerede på denne tiden 
var i tilbakegang, og at den hadde for-
svunnet som hekkefugl i flere sentrale 
jordbruksområder, samt i enkelte seter-
grender (NOF Oppland 1997). Særlig 
sør i fylket kan observasjonsdata fra de 
seneste 20 årene antyde at tilbakegan-
gen har fortsatt. Den største tettheten 
og mest stabile forekomsten ser nå 
ut til å finnes i midtre deler av fylket. 
Resultatene fra kartleggingen i 2017 
ser bare ut til å styrke dette mønsteret. 
Det ble rapportert 162 observasjoner 
av taksvale i Oppland fra hekketiden 
i 2017, fra til sammen 42 påviste 
hekkekolonier. Oppland var fylket 
med de jevnt over mest høytliggende 
hekkelokalitetene, med en gjennom-
snittshøyde på hele 822 moh. Derav 
er det kanskje ikke så uventet at de 
fleste rapporterte koloniene befant seg 
på seterbygninger, hytter og fjellstuer. 

Taksvale på næringssøk over sommergrønn kultureng. Mange kolonier av taksvale i Norge 
er i dag å finne i tilknytning til kulturlandskapet. Foto: Frode Falkenberg.
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Kolonier i fjellvegger var i hvert fall tid-
ligere ganske vanlig i Gudbrandsdalen 
og noen steder i Valdres (NOF Oppland 
1997), men det foreligger ingen rap-
porter om slike fra 2017.

Hedmark
Fra de relativt tette hekkeforekomstene 
av taksvale i nabofylkene Oppland og 
Akershus, ser det ut til at taksvalens 
utbredelse som hekkefugl i Hedmark 
helt siden 1970-tallet har vært mer 
spredt (Gjershaug mfl. 1994). Obser-
vasjonsdata fra de seneste 20 årene 
sammenfaller ganske godt med data fra 
atlasperioden 1970–1989. I 2017 ble 
det rapportert inn 161 taksvaleobserva-
sjoner fra hekketiden i Hedmark. De 16 
innrapporterte hekkekoloniene fordel-

te seg på 10 av fylkets 22 kommuner, og 
hadde en gjennomsnittshøyde på 360 
moh. Den dominerende habitattypen 
for lokalitetene var kulturlandskap, i 
flere tilfeller med nærhet til bar- eller 
blandingsskog.

Oslo og Akershus
Basert på tidligere undersøkelser har 
sannsynligvis lavereliggende deler 
av Østlandet noen av de tetteste 
forekomstene av taksvale i Norge, og 
observasjonsdata fra perioden 1998-
2017 viser langt på vei at dette frem-
deles er tilfellet. Fra deler av Akershus 
har det likevel ikke blitt rapportert 
om taksvaler fra hekketiden i tjueårs-
perioden. De 27 hekkekoloniene som 
ble innrapportert i 2017 befant seg i 

mange tilfeller i overgangen mellom 
tettbebyggelse og jordbrukslandskap, 
fortrinnsvis på gårdsbygninger. En del 
kolonier ble også funnet på sjøhus langs 
Oslofjorden.

Østfold
Regner man foreliggende observasjons-
materiale fra perioden 1998-2017 som 
representativt for taksvalens nåværende 
forekomst i Østfold, er tettheten av 
arten størst i de mer kystnære delene 
av fylket i sørvest. Med unntak av noen 
delområder inn mot svenskegrensa, 
litt inn i landet fra Halden og nord-
over, er det med bakgrunn i forelig-
gende observasjonsmateriale likevel 
hekkeforekomster av taksvale over 
det meste av fylket. Dette stemmer for 
øvrig ganske godt overens med hekke-
fuglatlas-registreringene i fylket på 
1970- og 1980-tallet. I 2017 ble totalt 
239 taksvaleobservasjoner rapportert 
fra hekketiden i fylket. Dette inkluderte 
kun syv innrapporterte hekkekolonier.

Reirplassering og hekkehabitat
Taksvalen har fått sitt navn som følge 
av sin vane med å bygge reir oppunder 
hustak. Likevel benyttes også en rekke 
andre reirplasseringer. I 2017 ønsket 
vi å undersøke nærmere hvor norske 
taksvaler helst bygger sine reir, og opp-
lysninger om dette ble innhentet fra til 
sammen 295 hekkekolonier benyttet 
dette året. Oppsummert for hele landet 
befant de fleste (90,2 %) koloniene seg 
på bygninger av ulike slag. Gårdsbyg-
ninger stod aller høyest i kurs, hvor hele 
25,4 % av alle kolonier ble funnet. Ca. 
11 % av alle reirlokaliteter befant seg på 
bolighus, mens sjøhus (naust, badehus, 
bryggehus) stod for 7,8 % av totalen. 
Totalt 11,9 % av reirlokalitetene var 
på enten seterbygninger (7,1 %), hyt-
ter (1 %) eller fjellstuer (3,7 %). Mange 
reirlokaliteter var også på industri- og 
lagerbygninger (12,2 %), og en nokså 
overraskende høy andel var på bensin-
stasjoner (3,4 %). Konstruksjoner som 
siloer, demninger, tunneler og broer 
stod for 6,1 %, mens 3,4 % av alle 
påviste kolonier var i fjellvegger (Figur 
2). Siden sistnevnte kolonier kan være 
vanskelige å finne, og ikke nødven-
digvis har noen tilknytning til der det 
jevnlig ferdes folk, antar vi at denne 
reirplasseringen er underrepresentert 
i datamaterialet. Den typiske himmel-
retningen for koloniene var mot S-SV, 
men få observatører gir opplysninger 
om dette (n = 17).
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Figur 2. Plassering av påviste taksvalekolonier i Norge i 2017, der informasjon om dette var 
oppgitt av observatørene (n = 295).

Figur 3. Fylkesvis gjennomsnittlig høyde over havet (moh.) for påviste taksvalekolonier i 
Norge i 2017 (n = 371).



176 Vår Fuglefauna 40 (2017), nr. 4

Av hekkehabitater var den største 
andelen av reirlokalitetene i områder 
med jordbruks- og kulturlandskap 
(36,5 %), etterfulgt av tettbebyggelse 
(13,4 %) og åpne flekker i barskogsom-
råder (10,0 %). Nær 12 % av koloniene 
var i eller i nærheten av fjellet, men kun 
1,9 % befant seg tydelig over tregrensa. 
Litt under 5 % av koloniene befant 

seg på industriområder, mens kun 
0,5 % ble funnet i bysentrum. Høyde-
medianen for hekkelokalitetene var 
på 70 moh. (intervall: 0–1300 moh., 
gjennomsnitt: 233 moh.) (Figur 3), og 
medianen for avstanden til havet var 
på 5,9 km (intervall: 0–203 km, gjen-
nomsnitt: 27,0 km).

På bakgrunn av innsamlede habitat-

data skulle det dermed være liten tvil 
om at taksvalen ikke først og fremst er 
noen byfugl i Norge. I den grad den 
ble funnet hekkende i tettbebyggelse 
i 2017, var det ofte i nærheten av 
jordbruksområder eller vann, noe som 
mest sannsynlig henger sammen med 
behovet for god næringstilgang. Hek-
king i fjellvegger og rene skogsområder 

Figur 4. (T.v.) Sikre/sannsynlige hekkefunn (røde ruter) og observasjoner av mulige hekkefugler (rosa ruter) av taksvale i Norge i perioden 
1998–2017, framstilt i 10 x 10 km rutenett. Blant de mulige hekkefuglene er alle observasjoner av taksvale fra passende hekkebiotop i 
hekketiden (juni og juli) inkludert (med unntak av direktetrekkende individer). Sammenlign utbredelsen med resultatene fra hekkefugltak-
seringene i Norge som foregikk i perioden 1970–1989 (t.h.). Observasjonsdata er hentet fra Artsobservasjoner og fuglevennen.no.
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synes å være et relativt vanlig fenomen 
i Norge, kanskje særlig på Vestlandet 
og i Troms, men sannsynligvis også i de 
lavt befolkede og bratte dalsidene i bl.a. 
indre deler av Telemark og i Oppland. 
Relativt få hekkekolonier var lokalisert 
på nyere trehus e.l., og der disse fantes 
var reirene ofte plassert i ventiler, rundt 
taklamper eller på lignende underlag. 
Gamle og ofte store bygninger syntes 
å falle i smak flere steder. Sannsynlig-
vis henger dette sammen med hvor 
taksvalen i det hele tatt klarer å bygge 
sine reir. Nyere trehus har ofte glatte, 
malte vegger, og få kriker og kroker 
hvor et taksvalereir kan festes. I tillegg 
er det nok ikke alle som ønsker å ha en 
taksvalekoloni under takskjegget sitt, og 
vi har fått meldinger om flere kolonier 
som har blitt spylt ned eller på andre 
måter har blitt fjernet av mennesker.

Kolonistørrelse
Gjennomsnittlig kolonistørrelse (reir 
i bruk) for lokalitetene der dette var 
oppgitt var på 4,7 reir, mens det gjen-
nomsnittlige totale antallet reir i en 
koloni var på 6,7 reir. Disse tallene 
samsvarer godt med det som er kjent 
om taksvalens kolonistørrelse fra tidli-
gere undersøkelser (se bl.a. Cramp & 

Simmons 1988). Noe overraskende 
hadde et ganske høyt antall hekkelo-
kaliteter kun ett bebodd reir (n = 29). 
Den største kolonien som ble innrap-
portert var fra en låve i Grimstad i 
Aust-Agder, hvor 32 reir ble telt opp. 
Vi har imidlertid fått inn meldinger om 
tilstedeværelsen av flere langt større 
hekkekolonier enn dette litt tilbake i 
tid. Blant annet hekket det tidligere 
rundt 100 par taksvaler i det gamle 
flotasjonsanlegget til Orkla Industrier 
på Løkken i Sør-Trøndelag, fram til hele 
kolonien forsvant i løpet av én sesong 
på 1990-tallet (M. Ree pers. medd.). 
Tilsvarende kolonier fantes også på 
Merinospinneriet i Sandviken i Bergen 
og på Bjelkarøyna i Sund kommune i 
Hordaland på 1970-tallet. Førstnevnte 
koloni har nå forsvunnet helt, mens sist-
nevnte er redusert fra minst 100 til kun 
10 par (D. Gjerstad pers. medd.). Også 
ved Bergverkselskapet Nord-Norge sitt 
oppredningsverk i Aga ved Ranfjorden 
i Nordland fantes en hekkekoloni på 
opp mot 100 par på 1970- og 1980-tal-
let, men denne er også helt borte i dag. 
Driften på anlegget opphørte i juli 1987 
(E. R. Dahl pers. medd.). Det har ikke i 
noen av disse tilfellene vært åpenbare 
årsaker til at koloniene har forsvunnet.

Utbredelse
Litt av målet med årets nasjonale 
taksvalekartlegging var å gi et godt 
grunnlag for å vurdere eventuelle 
endringer i artens norske forekomst. 
For å gi et best mulig sammenlignings-
grunnlag har vi, på samme måte som 
for hekkefuglatlas-registreringene fra 
perioden 1970–1989, framstilt obser-
vasjonsmaterialet i Artsobservasjoner 
fra perioden 1998–2017 i et 10 x 10 
km rutenett, med fargekoder for sikre 
og mulige hekkefunn (Figur 4). På bak-
grunn av dette kartet er det lite som 
indikerer betydelige endringer i artens 
utbredelse i denne perioden. Imidlertid 
antyder observasjonsmaterialet fra den 
seneste perioden særlig for fylkene 
Telemark, Buskerud og Oppland en 
mulig fragmentering av taksvalens ut-
bredelse i noen delområder. Dette kan 
naturligvis skyldes manglende feltak-
tivitet i hekketiden, eller manglende 
rapportering fra disse områdene i den 
aktuelle perioden. Samtidig vet vi med 
ganske stor sikkerhet at den norske 
taksvalebestanden er på retur (Kålås 
mfl. 2014, 2015), og at den allerede 
på 1970- og 1980-tallet gikk merkbart 
tilbake i bl.a. Oppland.

Når taksvalen ankommer om våren blir den raskt travelt opptatt med å finne reirmateriale. Avstanden til steder hvor arten kan finne leire 
og jord som kan brukes til å bygge reir av er sannsynligvis viktig for valget av hekkeplass. Foto: Jørn Helge Magnussen.
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Trekk og ankomst
Årets første taksvale ble ikke helt 
uventet sett på Lista i Vest-Agder, så 
tidlig som den 8. april. Denne ble 
etterfulgt av ytterligere observasjoner 
fra Sør-Vestlandet og Sørlandet fra den 
14. april og utover i måneden. Årets 
første observasjon i Midt-Norge i 2017 
var på Sandsøya i Sande kommune i 
Møre og Romsdal 1. mai, mens årets 
første taksvale i Nord-Norge ble sett i 
Meløy kommune i Nordland 7. mai. 
Finnmark og Troms fikk ikke sine første 
observasjoner av arten før den 21. mai. 
Etter endt hekkesesong forsvant de 
fleste taksvalene fra Norge i løpet av 
august og september. Taksvaler med 
unger i reir ble imidlertid sett så seint 
som den 16. september på Lista. Noen 
etternølere hang igjen i Sør- og Midt-
Norge ut i oktober, med årets siste 
sikre observasjon fra Utsira i Rogaland 
18. oktober.

Vi har fått inn en del observasjoner 
av direktetrekkende taksvaler i 2017, 
og disse vises i Figur 5. Som forventet 
er de aller fleste fra kystnære strøk i 
Sør-Norge. En del taksvaler ble sett 
trekkende mot nordøst og mot nord 
langs vestkysten av Oslofjorden høsten 

2017. Hvor disse var på vei er usikkert, 
men det er ikke usannsynlig at mange 
sørnorske taksvaler følger en trekkrute 
som først går østover til Sverige før den 
går sørover, slik at de slipper å krysse 
store åpne havområder på sin vei mot 
overvintringsområdene.

Epilog
I oktober 2017 publiserte forskere fra 
Radboud-universitetet i Nederland og 
Entomological Society Krefeld i Tysk-
land resultatene fra et studium som 
gjennom nesten tre tiår hadde kartlagt 
og overvåket insektbestanden i 63 
naturreservater i Tyskland. Forskernes 
konklusjon var nedslående: Siden 1990 
hadde mengden av insekter i reser-
vatene blitt redusert med hele 75 %! 
Årsakene til nedgangen er ikke kjent, 
men intensiveringen av jordbruket i 
omkringliggende områder, inkludert 
pesticidbruk, utvidet vekstperiode 
og økt bruk av gjødsel og maskiner, 
regnes som en av de mest plausible 
forklaringene på nedgangen (Hallmann 
mfl. 2017). Så dramatiske nedganger 
i insektlivet som dette har naturligvis 
sine konsekvenser, både for de som 
spiser insekter, og for alle andre som 

avhenger av dem. Hvis dette er en 
konsekvens av dagens arealbruk, som 
ikke på noen måte er unik for Tyskland, 
er det kanskje ikke så rart at mange 
av våre mest tallrike fuglearter er i 
tilbakegang. Taksvalen er en av dem, 
og bestandsnedganger er dokumentert 
flere steder i Nord-Europa, inkludert 
Norge. Behovet for et større fokus på 
dette, og for mer kunnskap om artens 
nåværende utbredelse og forekomst, 
var noe av bakteppet for valget av 
taksvale som Årets fugl i 2017. 

Resultatene fra årets kartlegging er 
ikke utelukkende negative for taksvalens 
del. Arten holder fremdeles stand i de 
fleste av områdene den fantes i for 30 år 
siden, og det er lite som tyder på at den 
har forsvunnet helt fra særlig mange 
områder, forutsatt at årets situasjon i 
Finnmark kun var et særtilfelle. Men flere 
rapporter om forsvunne kolonier, og sær-
lig mange store kolonier, tyder på at arten 
har blitt mer fåtallig enkelte steder. Dette 
vises også i de norske hekkefugltakse-
ringene for perioden 2008–2014 (Kålås 
mfl. 2014), som var mye av årsaken til 
at arten havnet i kategorien «Nær truet» 
på den norske rødlista for arter i 2015 
(Kålås mfl. 2015).

Figur 5. Observasjoner av direktetrekkende taksvaler i Norge i 2017, fordelt på vår- (A) og høsthalvåret (B). Pilenes størrelse er justert i 
forhold til antall trekkende individer observert. Alle observasjoner er hentet fra Artsobservasjoner.
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Så, hva kan man egentlig gjøre for 
taksvalen dersom det er snakk om en 
bestandsnedgang i Norge som blant 
annet skyldes noe så elementært som 
reduserte forekomster av insekter, 
som følge av store og vidtrekkende 
menneskeskapte landskapsendringer 
eller klimaendringer? Hjelper det i det 
hele tatt å sette opp hekkekasser og 
på andre måter lokalt tilrettelegge for 
at arten kan få bygge sine reir? Svaret 
på det er nok todelt. Noen steder kan 
kanskje mangelen på hekkeplasser 
være den viktigste årsaken til at arten 
forsvinner, og i slike tilfeller kan nok litt 
tilrettelegging bidra til at arten lokalt får 
litt flere strenger å spille på. I den større 
sammenhengen må nok mer omfatten-
de tiltak til. Kartleggingen av taksvalen 
i Norge i 2017 viser at arten hos oss er 
knyttet til kulturlandskapet, og ofte også 
nærheten til åpne vannspeil. 

Dersom vi vil beholde de nå-
værende bestandene av noen av våre 
vanligste fuglearter, må vi nok innse 
at også de må tas med i regnskapet 
når arealplaner legges, og ny politikk 
fastsettes. Kanskje er ikke vi mennesker 
så avhengige av at det finnes svaler i 
våre nærmiljø, sett bort ifra den glede 
og rekreasjonsverdi slikt kan gi. Men 
nedgangen i fuglebestandene er et 
varsku om noe langt mer alvorlig, som 
også angår oss selv. Det handler om 
tilstanden i økosystemene, og hvordan 

denne påvirker våre egne liv. Uten 
insekter som pollinatorer, nedbrytere 
av dødt materiale og sykdomsforkjem-
pere, og uten fugler og øvrige dyr som 
regulatorer av de samme prosessene, 
ville også våre egne elementærbehov 
bli vanskeligere å tilfredsstille. Og kan-
skje burde vi tenke litt ekstra på akkurat 
dette når taksvalen atter en gang vender 
tilbake til vårt land utpå vårparten, med 
bud om sommer og alt det som hører 
den til av summende bier, blomstrende 
vekster og et yrende nytt liv.

Takk
Jeg vil først og fremst rette en stor takk 
til alle som har rapportert om sine 
observasjoner av taksvale i 2017. Særlig 
takk til Per Ole Syvertsen, Jan Sande, 
Dag Gjerstad og Kasper Holmen for et 
spesielt fokus på arten i sine nærom-
råder, og til de som har bidratt med 
bilder til denne artikkelen. NOF vil også 
takke alle økonomiske bidragsytere til 
Årets fugl-prosjektet.
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Hvis insektene forsvinner i stor skala, så forsvinner også de insektspisende spurvefuglene. Økosystemenes tilstand bør løftes langt høyere 
opp på politikernes prioriteringsliste enn hva tilfellet er  i dag. Foto: Jørn Helge Magnussen.


