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Sandsvale – rødlistet art med 
utfordrende valg av hekkeplass
av Martin Eggen, naturvernrådgiver, Norsk Ornitologisk Forening

Sandsvale er en rødlistet fugl, med tilbakegang i flere europeiske land, inkludert Norge. Selv om årsakene 
til denne begredelige situasjonen er flere, der forhold under overvintring sør for Sahara i Afrika spiller inn, 
er beskyttelse av kjente hekkeplasser her hjemme kjempeviktig. Hva kan du gjøre for å hjelpe til?

Estimatene for den norske 
sandsvalebestanden blir stadig 

lavere. I perioden 1970-1990 antok 
man at 100 000 – 250 000 par 
avla norske territorium et besøk i 
hekketiden (Gjershaug mfl. 1994). 
Bestandsestimatet ble betydelig 
redusert i Birdlife Internationals 
Birds in Europe: population 
estimates, trends and conservation 
status som kom ut i 2004. (Birdlife 
2004). I 2015 antok NOF at Norge 
bare har 10 000 – 15 000 par 
(Shimmings og Øien 2015). Selv om 
kunnskapen om sandsvalebestanden 
er blitt bedre og estimatet dermed 
har et økt presisjonsnivå, er det ingen 
tvil om at tilbakegangen er reell og 
omfattende. Sandsvala var Årets Fugl 
i 2010, og kartleggingen indikerte en 
tilbakegang av sandsvale på mer enn 
50 % på 20 år (Aarvak m.fl. 2012).

Farlige hekkeplasser
Sandsvalene er en koloniruger, 
og graver ut reirhull i vertikale 
jord- og sandvegger. Ikke sjeldent 
blir menneskeskapte eller 
menneskepåvirket biotop tatt i 
bruk, som grustak og veiskjæringer. 
Andre finner gunstige forhold ved 
elvebredder eller i overgangen 
mellom myr og innsjøer. I områder 
som fortsatt har en del elveleier og 
myrområder intakte, slik som på 
Andøya i Nordland og flere steder i 
Finnmark, er slike hekkelokaliteter 
vanlige. Omfanget av egnede 
hekkeplasser er i stadig forandring, 
men man antar at tilgangen på dem 
har gått ned, og dermed også har hatt 
en effekt på bestanden. Fremover blir 
det derfor kjempeviktig å ta vare på 
sandsvalenes hekkeplasser, både de 

naturlige og de menneskeskapte, og 
sikre at de får fred i hekkesesongen. 
Det er også flere måter å tilrettelegge 
for hekking av sandsvale.
 
I 2016 hadde NOF kontakt med 
Direktoratet for mineralforvaltning. 
Vi spilte da inn våre råd rundt vilkår 
for nye konsesjoner for masseuttak 
o.l. Direktoratet ønsket å stille visse 
betingelser for å imøtekomme 
hensyn til sandsvalene, bl.a. at 
det ikke skal gjøres inngrep i 
områder hvor det er registrert/
observert sandsvaler/reirganger i 
hekkeperiode, og at disse områdene 
ikke skal istandsettes (beplantes 
o.l.) etter endt drift. Gjennom våre 
innspill gav vi faktagrunnlaget som 
underbygger disse vilkårene. Vi 
oppfordrer alle medlemmer av NOF å 
registrere observasjoner av hekkende 
sandsvaler i registreringsverktøyet 

artsobservasjonern.no. Legg inn 
nøyaktig lokalitet, antall hekkende 
par med riktig observasjonskode, og 
skriv gjerne en kommentar på hvor 
mange reirhull det er i kolonien

Kommunikasjon med grunneier/
tiltakshaver
Når man kommer over en koloni med 
sandsvale er det et godt grep å starte 
en dialog med de som drifter, der man 
gjør oppmerksom på sandsvalenes 
tilstedeværelse, og hvordan man 
kan sikre hekkekolonien. Det er ofte 
ikke annet enn litt informasjon til 
maskinfører eller driftsansvarlige ved 
et sandtak/byggeplass som skal til 
for å forhindre at sandsvalekoloniene 
blir ødelagt av maskiner. Sandsvalene 
profiterer paradoksalt nok på sandtak 
i drift slik at de finner attraktive 
hekkelokaliteter. Men, det gjelder å 
unngå at uttak av sand/masse skjer 

Sandsvalekoloni på Brennelvnesset i Porsanger,Finnmark. Reirhullene er plassert helt oppe 
under torvlaget i en naturlig elvemeander.  Foto: Jo Inge Vidal.
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der kolonien ligger i løpet av selve 
hekkesesongen. 
Lokaliteter som tidligere har vært 
benyttet av sandsvaler, men som har 
blitt ugunstige på grunn av ras og for 
svak helning, kan også enkelt restau-
reres ved å justere sandfasaden/
helningsvinkel. Helt eller tilnærmet 
vertikal helling vil kunne tiltrekke seg 
sandsvaler. Helling rundt 45 grader er 
ugunstig for arten. 

Det mest hensiktsmessige er å sikre 
kolonien gjennom avsetting av areal 
med riktig fasadevinkel der man 
ikke behøver å grave inneværende 
sommer, men gjøre fasadevinkelen 
ugunstig der man ønsker å grave. 
Skulle sandsvalene likevel etable-
rer seg «feil» sted, må arbeidet her 
opphøre til hekkesesongen er over. 
Sandsvalene har ofte to kull, men i 
begynnelsen av september vil kolo-
nien som regel være forlatt.
Sandsvalene tar i bruk gamle 
utgravde hull, men i mange tilfeller 

ser ut som om sandsvalene i de 
fleste tilfeller foretrekker å lage nytt 
hekkehull hvert år. En slik strategi 
gir ekstra trygghet i forhold til ras og 
predatorer. Man må spørre seg selv 
om hvor uheldig det er at reirhull 
graves ut etter endt hekkesesong. 
Kanskje er ikke dette veldig alvorlig.  
At den gjenværende fasaden, når man 
er ferdig med å ta ut masse, er så 
sandsvalevennlig (bratt) som mulig, 
er det mest sentrale. 

Bør ødeleggelse av hekkeplasser 
politianmeldes?
Hekkende fugler er beskyttet av 
forvaltningsprinsippet (§ 15) i 
naturmangfoldloven, der det heter: 
«Ved enhver aktivitet skal unødig 
skade og lidelse på viltlevende dyr og 
deres reir, bo eller hi unngås.» Som vi 
vet drives det likevel landbruksdrift 
(jord- og skogbruk) landet 
rundt midt i hekketiden. Samme 
paragraf i naturmangfoldloven gir 
langt på vei fritak for denne type 

næringsutvikling, også når den gir 
potensielle skader for hekkende 
fugler. Utgraving av sandsvale-
kolonier innbefattes ikke av disse 
fritakene. Slike handlinger er 
alvorlige og bør politianmeldes. At 
hekkeplassene som regel er godt 
synlige og kjente støtter et slikt 
syn, sammen med artens generelle 
trusselnivå og forvaltningsmessige 
status.
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Sandsvalen jakter ofte insekter over vann og kan slå seg ned i større flokker på strandbredden for å hvile. Foto: Finn Haug.

Vårt råd - ta kontakt, gi informasjon!

- snakk med de som drifter sandtaket eller skaper problemer for kolonien
- ta kontakt med kommunen om det du anser som et problem og skisser løsning på problemet
- søk støtte og hjelp i din organisasjon, NOF, Naturvernforbundet etc. og organiser en felles aksjon
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Finnmark har betydelige mengder 
med sandsvale, som finnes spredt 
fra Alta i vest til Sør-Varanger i øst. I 
NOF Finnmark så tenker vi at dette 
har sammenheng med det rike 
insektlivet på sommeren parret med 
Finnmarks topografien, som er som 
skapt for denne arten; sandbanker & 
skråninger, gjerne i nærheten av vann, 
både på innlandet og ved fjordene.
For flere år siden ble jeg var en 
sandsvaleflokk som holdt til i 
Ytre Leirpollen, helt ytterst i 
Porsangerfjorden-ut mot selve 

storhavet. Ved nærmere øyesyn 
fant jeg med engang en tradisjonell 
hekkelokalitet, øverst under torvlaget 
på en 20 meter høy skråning som går 
parallelt med havet.

Selv talte jeg ca. 30 reirganger her 
i 2011, mens Jo-Inge Vidal som 
kommer fra Brenna, talte ca. 50 
reirhull for 10 år siden, mao. en 
middels stor hekkelokalitet.
Jeg skriver slutten av juni for et 
knippe år siden, GPS en viser 70 
grader-26 minutter N, ute er det 

3 grader, sterk kuling og sludd. 
Rundt omkring flyr det sandsvale 
på insekt jakt! -fuglene har fløyet fra 
Sahelbeltet opp hit for å hekke på 
verdens nordligste hekkelokalitet for 
arten (?)-man kan ikke bli annet en 
imponert-hvilken skapning og hvilken 
bragd-25 000 km fordelt på muskler 
og fjær og 13 gram!

     
 Dag Gjerstad

Sandsvalekolonien i Ytre Leirpollen er en 
av få naturlige beliggende kolonier i dagens 
Norge. Fordemning og nedbygging av alle 
de store levene har fjernet storparten av 
de naturlig forekommende sandkantene i 
elvemeanderne. Foto: Jo Inge Vidal.

Verdens nordligste sandsvalekoloni?
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Nordligst? En oppmålt 
faktasjekk 
De nordligste sandsvalekoloniene i Nord-Sibir i Russland befinner 
seg ved Yenisey på 69 grader nord (Rogacheva, H. 1992. The birds of 
Central Siberia. Husum druck-u. Verlagsges, Germany. 737p.) 

Kolonien i Ytre Leirpollen på 70°26’N ligger 2184 km fra Nordpolen 
(storsirkelrute), og 22 km lengre nord enn den tredje nordligste 
kolonien i Norge som ligger på Komagværnes i Varanger på 70°26’N. 
Den nordligste, og dermed verdens nordligste, befinner seg i 
Sandfjord i Båtsfjord kommune på 70°30’N, 2176 km fra Nordpolen, 
dermed 8 km lengre nord enn kolonien i Porsanger. Nært! 
        
Red.

Forekomst av sandsvale i Finnmark

av Tomas Aarvak, Norsk Ornitologisk Forening

I 2010 ble det gjennomført en nasjonal kartlegging av sandsvale i Norge, og bestanden var påviselig 
fortsatt i nedgang. I Finnmark er det også tydelig at det går nedover fortsatt og det kommer stadig inn nye 
bekymringsmeldinger for koloniene, spesielt de som ligger utsatt til i sand og grustak. Her graver vi litt i 
tilgjengelige data og gjør opp en status om  videre kartlegging. 

I Norge er sandsvalen sterkt knyttet 
til menneskeskapte habitater som 

sand- og grustak som er i aktiv bruk.
For å kunne bygge reirene sine er den 
avhengig av steile vegger. Men, lett-
gravde substrater som sand og grus
raser lett ut, skrenten blir slak og 
derfor uegnet som hekkeplass. Det 
er derfor kun i kraftig meandrerende 
elver og i aktive sand- og grustak at 
slike optimale hekkehabitater er lett 
tilgjengelige. Med forbygninger og 
nedbygging av elver og elvedeltaer 
helt siden den industrielle revolusjo-
nen satte inn for fullt, har tilgangen 
på naturlig hekkehabitat nesten 
forsvunnet helt i Norge, kanskje med 
unntak for de nordligste fylkene. 

Da Collett publiserte Norges fugle 
i 1921 het arten strandsvale, med 
jordsvale som synonym. Han skev 
at «redet anbringer strandsvalen i 
bunden af lange jordhuller, som den 
graver du selv ved hjælp af kløerne og 
nebbet i bratte skrænter langs elve og 
bekke, langs jernbanelinjer eller paa 
steder, hvor der er hentet veifyld.»  Litt 
over 20 år seinere har sandsvalen 
byttet til sitt nåværedne navn i Løven-
skiold sitt bokverk ’Håndbok over 
Norges fugler’ (1947). Om habitatet 
skriver han at oppholdssted: «I steile 
elvebrinker som består av sand eller 
lere, (det samiske navnet betyr elve-
bakkesvale), i den øverste del av sand-
tak oppunder gresstorve og undertiden 
i huller i murer.»

Spesielt i Finnmark er det vanligere 
med hekking i elvebredder enn 
i sand- og grustak. Tilsvarende 
situasjon finner vi i Sverige, hvor 
det i de nordligste län er mest 
vanlig med kolonier i elvebakker 

Sandsvalene tilbringer bare tre måneder av året  i Finnmark før de trekker mot Afrika og 
overvintrinsområdene. Foto: Finn Haug.
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Figur 1. Forekomst og hekkekolonier av 
sandsvale i Finnmark for årene 2001-2018. 
Grønne plott = observasjoner, røde plott = 
hekkekolonier 

(www.artfakta.se). Da sandsvalen 
var ’Årets Fugl’ i 2010 ble det påvist 
18 kolonier i Finnmark med ca 
1000 reirhull hvorav ca. 600 aktive. 
Sammenlignet med tyveårsperioden 
før hadde bestanden minket med 
70%, og da hadde den allerede falt 
med 44% siden Atlaskartleggingen i 
årene 1970-89.

Kunnskapsstatus per 2018
I analysene her er det hentet ut data 
(866 funn) fra Artsobservasjoner.no 
for årene 2001-2018. Her er det 
påvist totalt 34 kolonier (Figur 
1) med ca. 1710 reirhull totalt. 
Erfaringsmessig er det ikke alle 
reirhullene i de større koloniene 
som er okkuperte, og ikke alle 
koloniene er aktive nå når denne 
oppsummeringen gjøres i 2018. Den 
største kolonien på Smørstadbrinken 
i Lakselv har ca. 300 reirhull, mens 
det er flere bittesmå med bare 
2-5 par. Gjennomsnittet er på 50 
reirhull. Av de 34 kolonien fantes det 
opplysninger om hekkehabitatet for 
25. Av disse lå 13 i menneskeskapte 
sand- og grustak og 1 i en 
veiskjæring. 11 stykker lå i naturlig 
terreng, noe som utgjør 32% av alle 
som kunne klassifiseres. Av disse 
11 lå 8 i elvebrink/sandmel, mens 
de 3 resterende lå i strandkant/
sandbrinker ved havet. 

Alta var den kommunen med flest 
kolonier, med Porsanger og Sør-Va-
ranger hakk i hel (tabell 1, figur 1).

I Finnmark ankommer sandsvalen 
i gjennomsnitt 23. mai, men lang-
tidstrenden er at den kommer litt 
tidligere for hvert år (Figur 2). Den 
tidligste registrerte ankomstdatoen 
er 11. mai i 2012. Den seneste er fra 
2006 da de førstesvalene ikke ble sett 
før 7. juni! 

Hovedtyngden av observasjonene av 
sandsvale skjer i juni, med 60% av 
alle funnene (Figur 3). I august er det 
adskillig færre svaler å se, og i sep-
tember har de siste forlatt fylket mot 
overvintringsområdene i Sahelsonen i 
Afrika, fra Senegal og østover (Bakken 
mfl. 2006).

Tabell 1. Antall kjente sandsvalekolonier i 
Finnmark i årene 2001-2018. 
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Figur 2. Ankomstdato for sandsvale i Finnmark i årene 2001-2018. 

Kommune # kolonier
Alta 8
Båtsfjord 1
Karasjok 4
Kautokeino 2
Nesseby 2
Porsanger 7
Sør‐Varanger 7
Vadsø 2
Vardø 1
sum 34
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Sandsvalekolonier i fare 
- nå skal det handles
NOF Finnmark har det siste året fått inn en rekke bekymringsmeldinger 
og forspørsler om hjelp. Det gjelder kolonier i Reppen sandtak i Varanger, 
kolonien i Brennelvmunningen i Porsanger og flere kolonier i Alta. I tillegg 
kommer alle koloniene som det ikke foreligger noen kunnskap om. Det dukker 
også opp historier om eldre kolonier som sannsynligvis ikke er i bruk lengre, 
f.eks. kolonien i Transfarelv, Alta, som ble veldig forstyrret av crossing med 
biler, firehjulinger og motorsykler. Etterhvert ble også kantene jevnet ned så 
mye at det ikke lengre hekket sandsvaler.

Styret i NOF Finnmark kommer til å sette ned en arbeidsgruppe i løpet av 
høsten for å ta tak i problemene for å bidra med sin kunnskap og engasjement. 
Er du interessert i å bidra så møt opp på annonserte medlemsmøter og følg 
med på foreningens nettsidere, facebookside og her i Lappmeisen.

Årets fugl

Flere kriterier ligger til grunn for NOFs valg av Årets fugl. For det første 
prøver vi å velge en art som finnes i alle norske fylker. Vi prøver også å 
velge arter som er relativt vanlige, slik at alle som vil kan få muligheten til 
å få et glimt av dem i løpet av et år. Videre er det et poeng at artene «har 
noe ved seg», og ikke bare er «grå og kjedelige». Det er også et poeng at 
man velger arter det mangler kunnskap om hos oss, eller som på andre 
måter fortjener et ekstra fokus. Dette gjør at vi gjerne også velger arter i 
tilbakegang.

Engasjer deg i NOF, kom gjerne med begrunnet forslag til Årets fugl!

Bekymringen øker
Ut fra Årets Fugl-kartleggingen av 
sandsvalen i 2010 ble det klart at 
bestanden er i dramatisk nedgang, 
både i Norge og ellers i Europa. Med 
en påvist nedgang på mer enn 60 % 
i 20-årsperioden 1990-2010 er det 
stor grunn til bekymring. Det ble også 
konkludert at det er en tankevekker 
at bare 2,5-6 % av de kartlagte 
koloniene i Norge ligger i naturlig 
forekommende habitat.

Utfra sammenstillingen av data på 
sandsvalen i Finnmark er det helt 
klart at kunnskapen i beste fall er 
mangelfull. Det er helt nødvendig å 
gjennomføre skikkelige tellinger i alle 
kjente kolonier, kartlegge trusler som 
disse står ovenfor og legge en plan 
for hvordan de truede koloniene skal 
ivaretas. Finnmark med sine enorme 
arealer og mange elver burde da ha 
mange flere sandsvalekolonier? Er 
det virkelig ikke flere enn 6 kolonier i 
Karasjok og Kautokeino?

Skal vi klare å ta vare på sandsvalen 
som art i Finnmark er det ekstremt 
viktig å samle kunnskap, ja og 
rapportere denne! Vi oppfordrer 
dermed alle fugleinteresserte i 
Finnmark i å følge med, hvert år, 
på den eller de sandsvalekoloniene 
som ligger nærmest deg! Rapporter 
hvor mange reirhull det er og skriv i 
kommentarfelt hvor mange av disse 
som er i bruk. Om alle bidrar litt 
vil vi kunne gjøre noe positivt for 
sandsvalen! 
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Figur 3. Funnfordeling på måned for sandsvale i Finnmark i årene 2001-2018. 


