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Håvard Bjordal: 

Svaleprosjekt i Bergen 2014 

 

 

 

Bakgrunn 

Mitt nyttårsforsett 2013/14 var å gjøre en innsats for svalene. Dette er en gruppe fugler som over 

flere år har hatt en negativ utvikling.  Tilbakegangen skylles trolig flere forhold, men selv en liten lokal 

innsats kan i slik sammenheng føles riktig.  

Inspirasjonen til idéen kom ved at sandsvalene i 2013 endelig tok i bruk en kunstig bygget 

hekkelokalitet som var oppført i 2005.  Dette bygget, omtalt som Norges første sandsvalehotell  (se 

linken:  http://www.svalenevaare.com/news/norges-f%c3%b8rste-sandsvalehotell/ ) var satt opp på 

dugnad av fuglefolk på ved Haukåselva i Åsane, Bergen.   Svalebygget var en halvmåneformet leca-

konstruksjon som var fylt med sand og med til sammen 89 åpninger på framsiden.  Ideen ble hentet i 

England der det flere år tidligere var bygget en rekke kunstige hekketilbud for sandsvaler. 

Generelt har jeg over mange år hatt glede av å bygge fuglekasser.  Særlig spennende har det vært å 

prøve ut ulike former for hekkekonstruksjoner for forskjellige arter.  I naturen ser vi at hver art har 

bestemte preferanser til hekkehabitat. Samtidig finner vi store variasjoner innenfor dette mønsteret. 

Denne kunnskapen er benyttet til å prøve ut andre alternativ enn de som er beskrevet i tradisjonelle 

fuglekasseguider.   Min første suksess i så måte er fra 1972. Nasjonalfuglen hekket da i en kunstig 

bygget kasse. Så vidt kjent er dette også første kjente tilfelle av fossekall i fuglekasse. (Trond V. 

Vedum; Vi studerer fuglene).  Senere har mange fått fossekallkasser i kasse.   Jeg har også bygget 

hekkekasser/konstruksjoner for svarttrost, linerle, låvesvale,  fiskemåke og tjeld . Videre er det 

bygget kasser for gravand uten at de så langt er tatt i bruk. 

Plan for svaleprosjktene i 2014 ble presentert tidlig i januar.  Her lanserte jeg to hovedprosjekt;  

 a) gi sandsvalene et hekketilbud ved å fylle sand i natursteinsmuren ved  elva som tilrettelagt av  nye 

IKEA i Åsane. 

b) bygge et sandsvalehotell i «underetasjen» på fugletårnet ved Kalandsvika naturreservat  i Fana . 

I tillegg ble det foreslått å sette opp små spesialbygde kasser for låvesvale, taksvale og tårnseiler. 

Erfaringsmessig viste jeg at vårsesongen oftest er hektisk og kort.  I planene ble det derfor tatt 

forbehold om «tid og overskudd» - samt at det ville bli mulighet til å få dekket direkte utgifter. Etter 

litt sondering, lå forholdene faktisk til rette for at planene kunne la seg realisere. 

 

 

http://www.svalenevaare.com/news/norges-f%c3%b8rste-sandsvalehotell/
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Byggeprosess 

Detaljer knyttet til utførelse og materialvalg ble justert og tilpasset under veis. Konsultasjoner med 

fagfolk på flere byggevarehus, egne erfaringer og materialer som jeg selv hadde medførte løpende 

forandringer, faktisk også under selve byggingen.      

 

1.Fuglekasser for låvesvaler (t.v) , taksvaler og tårnseiler  t.h. 

Mesteparten av det praktiske forarbeidet ble utført i garasjen/snekkerverkstedet ved mitt landsted i 

Alversund.  Her ble alle de små fuglekassene for låvesvale, taksvale og tårnseiler bygget.  Disse ble 

laget av gjenbruksmaterialer, i  hovedsak trykkimpregnerte terrassebord. Likeens ble skjelett og 

tilpassing av platene for byggeprosjektet på fugletårnet også  «prefabrikkert» på verkstedet. 

IKEA-prosjektet 

 

2. Rundt det nye IKEA-bygget er det jordvoller, natursteinsmurer og elv – grunnlag for et rikt fugleliv. 
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Da IKEA-bygget kom på plass i 2010, ble elven lagt om og tilrettelagt samtidig som det ble bygget 

avskjermingsvoller mot kirkegården og Åsane gamle kirke. Her ble det brukt naturstein sand og jord 

som ble tilplantet. Hele området er derfor ungt, men utvikler seg mot naturlig dyre- og planteliv.  

Taket på IKEA er kanskje landets største «grønne tak» med bergknapp (Sedum).  Sommeren 2014 

hekket faktisk både vipe og tjeld på taket. Potensialet for at området vil få et rikt biologisk mangfold 

synes være stort. 

Ved IKEA er allerede tett med linerler og andre fugler knyttet til vann.  Det blir jevnlig sett låvesvaler 

– noen ganger også sandsvaler.  Av den grunn ble det satt opp låvesvalekasser under de to 

gangbroene, i tillegg til muren som ble tilrettelagt for sandsvaler.  

Etter at svaleprosjektet var klarert med ledelsen, ble et biltilhengerlass ( 0,5 m3) med pussesand 

fraktet til IKEA 17.03.14.  Sanden ble porsjonsvis fraktet over elven og bort til en steinmur som er lagt 

opp som en voll langs elva.   Bratte sider og høy steinmur, kombinert med dyp elv, gjorde det 

hensiktsmessig å benytte stige og vadebukse.   Sanden ble spadd og dyttet inn mellom åpningene i 

steinmuren så godt det lot seg gjøre, fig. 3 For å hindre utrasing av sand ble det stedvis lagt inn 

mindre steiner. 

I begynnelsen av mai ble også deler av den sandfylte overflaten dekket med plater som på forhånd 

hadde blitt tilrettelagt med innflygingshull for svalene.  Deretter ble det lagt på armeringsnett og til 

sist slemmet utpå.  Slemmemørtelen var tilsatt brunfarge for å imitere naturlig sand. 

Det var ikke lett å få tilpasset de harde «bluclad-platene» til  åpningene mellom steinene. Derfor ble 

deler av sanden i stedet dekket med isopor og en annen del med kompakte skumplastmatter  som 

var beregnet  til isolasjon av rør. Også disse overflatene var på forhånd tilrettelagt med ferdige 

innflygingshull og deretter kledd med armeringsnett før slemming. 

Det viste seg også å være vanskeligere å fylle opp mellomrommene med sand enn forutsatt.  Derfor 

ble bare en mindre del av muren fylt med sand.  Videre ble også  bare deler av sanden i muren 

dekket med plater og slemmet.  

 IKEA-prosjektet ble derfor i stor grad et utprøvingsprosjekt, men som senere lett kan utvides 

etappevis.   For å finne den optimale metoden, bør en kanskje avvente erfaringen med hvordan de 

ulike overflatedekkene vil bestå.  Erfaringen så langt er at pussesanden lett vil drysse og renne bort 

når den blir tørr.  Trolig hadde en mer leirartig sand vært bedre å bruke. Slik sand inneholder mer 

finstoff og har større evne til å holde på fuktighet.  Leiraktig sand vil også være enklere å forme og 

fylle i steinmuren. 
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3. Innfylling av pussesand i glipene mellom steinblokkene i muren ved IKEA   

  

4.+5. Eksempler på områder i muren  som ble fylt med sand, tildekket og slemmet  

 

6. Slike kasser beregnet for låvesvale er montert under gangbroene over elva ved IKEA   

 

I flere tilfeller er det kjent at sandsvaler kan lage reir i anleggsmasser, men slike dunger får ofte ikke 

ligge i fred gjennom hekkesesongen.  

Det er videre kjent at sandsvaler allerede hekker i murer flere steder – selv uten at murene er 

spesielt tilrettelagt for svaler.  Hvis en derfor utgangspunktet også tilrettelegger med sand mellom 
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steinblokkene, vil sjansen for sandsvalehekking  åpenbart øke.  Ved nyanlegg kan det enkelt  legges  

fin sand mellom hvert lag naturstein i områder der sandsvaler kan forventes.  Kanskje kan «sand i 

mur» i fremtiden  inngå prosedyrer for miljøtilpassing hos f. eks. Statens vegvesen og andre 

anleggsoperatører? 

 

  

7. + 8  I Hafslo (Sogn) hekker sandsvaler i en lav veimur, foto fra 2012 (Anders Bjordal) 

 

 

Tilrettelegging for svaler på fugletårnet ved Kalandsvika naturreservat 

Fugletårnet ved Kalandsvika naturreservat er arkitekttegnet og åpnet i juni 2000 av fylkesmannen i 

Hordaland. Svaleprosjektet 2014 ble derfor avklart både med fylkesmannen  og grunneier Trond 

Kaland før realisering.  På forhånd ble også gjort noen turer, tenkt ut plassering og tatt mål.  

Fugletårnet står på et betongfundament og bæres av fire søyler (telefonstopler).   Tårnet har to 

etasjer for observasjon. Sandsvalehuset ville derfor passe i underetasjen, mellom fundamentet og 1. 

etasje.   Slik svalehuset er bygget, vil det virke som skjul. Folk kan nå gå opp i tårnet uten å skremme 

fugl i på vannet i reservatet.  Avstand til Kalandsvatnet, det rike vegetasjonsbeltet  er ca. 20 m. 

                  

9. + 10  Bluclad-plater ble festet på  trykkimpregnerte lekter som var fastboltet i de bærende konstruksjonene 

på fugletårnet. Platene hadde på forhånd blitt gjennomhullet. De ble  kledd med et armeringsnett av plast før 

de ble slemmet  to strøk Weber betongslemmemiddel  REP 980 og et lag  Weber  fiberpuss 2261 tilsatt  Sika 

MaxMix brunfarge. Disse produktene var sponset av  Betomur A/S, Bergen 
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11. – 13: Her vises hekkekammerne som er fylt med sand og forbundet med innflygningshullene med 

dreneringsrør.  14. Fasade front.  15.  Anders Bjordal fyller sand innflygningshullene fra framsiden. 
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16. Fugletårnet med sandsvalebiotop i underetasjen.    

17. To taksvalekasser ble montert oppe under taket. 

     

 18. +19.  For å etterligne en skjæring med sand på en mark, ble det laget et lite tak, belagt med svart 

grunnmursplast og sedumtak (sponset av Bergknapp)  blandet med småstein. I tillegg til innflygningshullene 

som ble fylt med sand for svalene, ble det også laget hull tilrettelagt for meis/flugesnapper og stær.  Som det 

fremgår  etablerte stæren seg straks i ett av disse. 

 

Materialer 

Skjelettet til sandsvalehuset var laget av trykkimpregnert plank som ble boltet fast i de bærende 

telefonstolpene til fugletårnet. Platene var av typen bluclad  - et sementbasert kalsiumsilikat 

materiale som er beregnet for fasader som skal slemmes.  Platene kan sages og bearbeides, men 

verktøyet blir fort utslitt.  Før montering  ble platene ferdig gjennomhullet. Til  sammen ble det laget  

30 innflygingshull for sandsvaler.  

For å få godt vedheft for slemmemørtel,  dekkes platene også med et tynt armeringsnett av  plast. 

Det ble slemmet i to omganger + en 3. gang med overdekke som også var tilsett en brunfarge for å 

etterligne naturlig sand.  Mer informasjon om disse produktene finnes  kan fås av BETOMÙR tlf.  

55594450, se link: www.betomur.no   

http://www.betomur.no/
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Fra hvert innflygingshull ble det festet  svarte dreneringsrør. Disse plastrørene har en indre diameter 

på 5 cm og var kappet i lengder mellom 35 -50 cm.  Hvert dreneringsrør fører inn til et stort 

hekkekammer som ble inndelt i tilsvarende mange (30)  mindre celler.  Hvert lille hekkekammer kan 

åpnes med en luke på baksiden, se bilde 11-13.  Ca halve hulrommet og dreneringsrørene ble fylt opp 

med pussesand,   Alle smålukene  til de 30 hekkecellene ble så dekket av et stort hengslet lokk som 

kan avlåses. På denne måten hindres uvedkommende å forstyrre, og det  kan senere forhåpentligvis 

bli mulig å observere og eventuelt ringmerke svaleunger. 

Over selve fronten ble det laget et lite tak av trykkimpregnert plant som ble dekket med  svart 

knottet grunnmursplast og  deretter dekket med Sedum-planter i matter.  På denne måten vil 

sandsvalehuset etterligne en bakke som har en skjæring med jord/sand. Bergknapp-plantene tåler 

godt tørke og vil senere vokse bedre til og blomstre.  Det hele vil da fremstå  mer naturlig og penere! 

I tillegg til de 30 sandsvaleboligene på Kaland, ble også fire hull tilrettelagt for andre hulerugere. To 

for meiser/fluesnappere – og to for stær. Innenfor  de hullene, altså rett bak fasaden,  ble det laget et 

rom - tilsvarende som i fuglekasser. Det har i flere år allerede hekket stær i kasser på fugletårnet, 

men ett av de nye tilbudene ble også  straks tatt i bruk, se bilde 18+19. 

Under takutspringet over 2. etasje i fugletårnet ble det så montert kasser både for låvesvaler, 

taksvaler og for tårnseiler.  Slik sett har fugletårnet i Kalandsvika nå fått et variert hekketilbud for 

flere fuglerter. 

Ressursbruk   

Totalt ble det brukt om lag 70 timer på svaleprosjektet. Relativt mye tid gikk med til transport.  

Avstand mellom Alversund og til hjemsted Åsane er 23 km og fra Åsane til Kaland 28 km. Til sammen 

ble det 14 turer til Kaland + diverse småturer til IKEA.  Slik anslås det at 800 km er kjørt med egen bil 

(og til dels tilhenger) i forbindelse med prosjektet. 

 

Takk for støtte 

Norsk Ornitologisk Forening, NOF-fond – støtte kr 5000,- se www.birdlife.no/organisasjon/f  

Betomur AS – Minde allè, Bergen - støtteverdi  kr 2400,- se www.betomur.no  

Bergknapp – støtteverdi kr 1200,- se www.bergknapp.no  

 

Oppsummering 

Det har vært spennende å gjennomføre dette prosjektet, prøve ut nye materialer og alternativ for 

fuglene.  De gjenstår likevel  å se hvordan tilbudet blir mottatt av svalene. Her kan tålmodigheten bli 

utfordret. For sandsvalene på Haukås tok det 8 år før det ble hekking. Første året  kom 9 par og året 

etter (2014) ble 26 boliger tatt i bruk. Ingen hekkende svaler ble påvist i nyanleggene 2014.  Det vil 

derfor kanskje ta lang tid før svaleprosjektet 2014 kan evalueres riktig.  Men et gammelt ordtak om 

fiskelykke lyder; «Det er von i hangande snøre». 

http://www.birdlife.no/organisasjon/f
http://www.betomur.no/
http://www.bergknapp.no/
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Byggekostnader 

 

A 

Pussesand 05 m3      260,- 

Veggplater (Bluclad)     1000,- 

Plank, lekter, bord     1428,-  

Profilbor, hengsler, skruer etc.      609,- 

Dreneringsslange, 1 rl. 50 med mer     367,- 

 

B 

Weber 6 sekker betongslemming, 1 sekk Sika fiberpuss 

MaxMix  brunfarge, armeringsduk    2400,-   

3 Matter bergknapp – Sedum    1200,-  

 

C 

Egne materialer, delvis gjenbruk  - stipulert  verdi              500,- 

 

Kjøring egen bil 800 km   (a kr 4,-)       3200,-  

 

Arbeid  70 x 250 – stipulert    17500,- 

_________________________________________________________________ 

Totale byggekostnader *      = 28.464,- 

*= De virkelige utgiftene for meg er det som ble kjøpt inn (A) + drivstoff (C) 

Postene på punkt B var ikke utgifter da dette var sponsing,  gaver fra Betomur og Bergknapp. 

 

* * * 


