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                                                 Bakgrund  
 
I Södermanlands län Län häckar Backsvalan uteslutande i sandtäkter, oftast med aktiv, 
industriell brytning av sand, grus och sten, endast undantagsvis i nedlagda sandtag där de 
dröjt sig kvar ytterligare några år efter det verksamheten avslutats. 
  
En drastisk förändring av denna täkt-verksamhet har skett de senaste 10-15 åren. Många 
sandtag har tvingats upphöra med sin verksamhet och återställt täkterna – släntat ut 
branterna, lagt på ett jordlager och planterat tall.  
I de fall där man fått tillstånd att fortsätta verksamheten, förändrades denna ofta från att bryta 
naturlig sand ur åsen till att hantera sprängsten, som sedan mals till önskad sand-kvalitet. 
  
Detta projekt försöker kartlägga hur en sådan snabb förändring av täkt-verksamheten 
påverkat  populationerna av Backsvalor i länet. 
 

                                                  Metodik 
  
Kartläggningen startade 2016. En sökning rörande Backsvale-häckningar rapporterade till 
Artportalens databas åren 2000-2016 gjordes för Södermanlands län. 
Med utgångspunkt från denna sökning påbörjades sedan under sommaren 2016 fältbesök till 
samtliga 11 lokaler/täkter, där det rapporterats häckande Backsvalor 2014 och framåt.  
I samtliga av dessa 11 täkter konstaterades kolonier med Backsvalor 2016. 
Dessa täkter följdes sedan upp 2017-18.  
 
Årligen gjordes sedan 1-3 fältbesök till dessa täkter. Det första i slutet av maj/början av juni 
och det sista normalt i början/slutet av juli. 
Under besöken räknades antal kolonier och bohål i varje täkt. En bedömning om bohålen var 
nygrävda eller gamla gjordes. Kvalitet av sand där kolonin var belägen samt en allmän 
bedömning av storlek på kolonin registrerades. 
 
Det bör poängteras att detta projekt har som huvudsyfte att kartlägga antalet lokaler med 
Backsvale-kolonier. Att bedömma storleken på dessa kolonier har endast gjorts i generella 
drag, eftersom brukliga metoder att bedöma populationerna i täkterna ansågs alltför osäker 
eller tidskrävande. 
En generell uppskattning av storlek på kolonierna i täkterna har emellertid gjorts, baserad på 
antal bohål som verkade aktiva, antal svalor sedda runt kolonin samt antal bobesök under 
vistelsen som normalt varade ca. en timme/täkt.  
 
En annan aspekt av detta projekt har varit att starta en dialog med täktansvariga/platschefer 
för täkter där Backsvale-kolonier påträffas, bl.a för att säkerställa att lämpliga häckbranter 
finns tillgängliga samt följa upp hur häckningarna framskrider. 
Kontakt har även tagits med lokala fågel- och naturskyddsföreningar.  Information om kart-
läggningen har spridits till berörda myndigheter. Radio-intervjuer gjorts samt ett antal artiklar 
i tidskrifter har författats. 
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                               Resultat av inventeringen 2018  

 
Totalt registrerades nio lokaler med Backsvale-häckningar i Södermanlands Län, samtliga 
belägna i sandtäkter. 
Kolonin i en täkt dog ut efter att regelbundet haft häckning åtminstone sedan 2003. 
 
Täkter med Backsvale-kolonier i Södermanlands Län 2018 
 
1. Larslunds-täkten. Nyköping Kommun. (även kallad Stigtomtamalmen) 
Täktoperatör: Swerock hanterade den nedlagda delen. Delen med aktiv brytning är privat. 
Platschef: Hos Swerock, områdes-chef Göran Andersson. 
Besök: 13/6 
Antal: 3 kolonier. Sammanlagt 108 bohål.  
Koordinater: Se kommentarer. 
Kommentarer: För första gången sedan jag började besöka täkten 2016 hade en ny koloni 
etablerat sig i den privat-ägda syd-västliga delen av täkten som fortfarande har industriell 
verksamhet. Totalt räknades 47 nygrävda bohål i en aktiv koloni. Naturlig sand vid täkt-kant.  
Koordinater: 58.772171, 16.812841 
Jag är osäker på när Swerock lade ner verksamheten i sin del av täkten. Vid återställnings-
arbetet visades hänsyn till Backsvale-kolonierna i denna del av täkten och man sparade  2 
stora väggar åt svalorna. 
I den västliga kanten av mellersta delen –koordinater: 58.775242, 16.816961, räknade jag 46 
aktiva hål i år. Här har jag sett dem häcka sedan 2016. Det fanns även en mindre kolon med 
15 bohål i naturlig sand vid täktkantens östra sida, precis under tillfartsvägen till täkten.. 
Koordinater: 58.773417, 16.826961. 
Populationen av Backsvalor i denna täkt har blivit dubbelt så stor sedan förra året. Är det 
möjligt att delar av den stora kolonin vid Husby-gropen ca. 15 km fågelvägen flyttade hit när 
häckmöjligheterna där drastiskt försämrades 2017? Storleksmässigt stämmer ökningen av 
beståndet här och minskningen i Husby in.  
2018: 3 kolonier, 108 bohål. 
2017: 1 koloni, 70 bohål. 
2016: 1 koloni, 20 bohål 
Häckning i täkten har rapporterats till Artportalen med 1-2 kolonier sedan 2003. 
Ett par Större Strandpipare häckade möjligen. Det fanns även 1-2 par Mindre Strandpipare i 
fukt-jorden (där grundvattnet håller jorden fuktig) i den nedlagda delen av täkten. 
 
2. Husby-gropen. Nyköpings Kommun. 
Täktoperatör: Husby Gård 
Platschef: Anders Lundin (ägare) 
Besök: 13/6 
Antal: 2 kolonier. 60 bohål. 
Koordinater: 58.902196, 16.817132 
Kommentarer: De två kolonierna var belägna i samma branter som 2017. Jag räknade 30 
bohål i varje koloni som inte verkade vara från föregående år. Inte mycket fart på svalorna. 
Korp häckar i täkten. Lärkfalken flyget regelbundet förbi.  
Det är fortfarande ingen industriell verksamhet i täkten. Den ena kolonin är belägen där den 
lätt utsätts för predation av bl.a Korp. Den andra kolonin är belägen i en vägg med lite 
utrymme att expandera. Jag undrar om dessa kolonier snart kommer att dö ut om ingenting 
görs. 2016 fanns här en stor, livskraftig koloni med runt 100 sval-par. 
2018: 60 bohål. 
2017: 70 bohål. 
2016: 200 bohål 
Häckning i täkten har rapporterats till Artportalen sedan 2003. 
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3. Edeby Våtmark. Strängnäs Kommun. 
Täktoperatör: Räfsnäs Kungsgård 
Platschef: Jan Andersson (jägmästare på godset) 
Besök: 13/6, 5/7 
Antal: 115 bohål 
Koordinater: 59.333007, 17.257813 
Kommentarer: Efter telefonsamtal till Jan Andersson i våras, körde han dit en hjul-lastare 
och skrapade även i år till en fin häckbrant åt svalorna. 2016 fanns endast 2-3 par i denna 
lilla husbehovs-grop där kanterna rasat och gropen tagits över av kaniner. 2017 tog godset 
sand ur gropen och svalorna flyttade omedelbart in. Gissningsvis kom svalorna från den 
nedlagda Hässelby-täkten på Sela-ön 6-7 km därifrån fågelvägen. Hässelby blev våren 2017 
hemsökt av ett gäng motor-cross entusiaster som la sin bana rätt igenom kolonin som då 
övergavs. Storlekarna på Hässelby och Edeby kolonierna är desamma.    
2018: 115 Bohål. 
2017: 83 bohål 
2016: 20 bohål (de flesta från föregående år, endast 2-3 hål verkade aktiva) 
Häckning från gropen har rapporterats till Artportalen sedan 2010. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 

4. Sätertorps Grus. Strängnäs Kommun (kallas även Malmby) 
Täktoperatör: Finja 
Platschef: Ola Åkerman 
Besök: 5/7 
Antal: 2 kolonier. 70 bohål. 
Koordinater: 59.3209788, 17.0664943 
Kommentarer: Två kolonier. En nygrävd med 45 bohål i upplagd hög med stenmjöl samt en i 
samma vägg som 2017. Natursand vid täktkant, 25 bohål. 
Täkten togs förra året över av Finja, men förre ägaren, Ola Åkerman, kvarstår som VD. 
Det finns ytterligare en nedlagd täkt som drevs av Jehanders ett par kilometer syd-över. Vid 
mitt besök i Jehanders täkt fann jag 2016 ett 30-tal gamla bohål som verkade övergivna. 
Ingen häckning har konstaterats i denna nedlagda täkt 2016-18.. 
2018: 70 bohål. 
2017: 65 bohål. 
2016: 40 bohål. 
Häckning i Sätertorp/Malmby har rapporterats till Artportalen sedan 2003. 
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För andra året i rad har man grävt till en lämplig brant 
åt svalorna. Förhoppningsfullt kan detta bli ett fort-
löpande projekt. Denna grop är ca. 20x20 meter. 
Häck-väggen är ca. 6-7 meter lång. 

 
Kolonin är välplacerad endast 100 meter ifrån en fågel 
rik våtmark. Om man kunde anlägga häck-väggar åt 
svalorna vid andra, liknande, våtmarker kanske 
svalornas framtid skulle se lite ljusare ut. 



5. Jäders Betong, Eskilstuna Kommun. 
Täktoperatör: Hedareds sand och Betong. 
Platschef: Patrik Södermark. 
Besök: 6/7 
Antal: 41 bohål. 
Koordinater: 59.423265, 16.645053 
Kommentarer: När jag för första gången besökte Jäders Betong 2016 kunde jag inte finna 
någon koloni i täkten. Platschefen upplyste mig om att häckväggen grävts bort året innan 
och svalorna hade inte återkommit efter detta. Jag fick tips om att istället besöka en liten 
hushålls-grop på grannens mark, en bondgård som låg 3-400 meter ifrån betong-
anläggningen. I denna lilla ”bondgrop” var det full fart med över 100 bohål. Flertalet av dessa 
verkade bebodda. 
Vid besök till denna hushållsgrop 2017 verkade de flesta svalorna ha övergivit gropen. Jag 
räknade 72 bohål, men de flesta verkade ha grävts föregående år. I  5-7 hål gjordes bobesök 
under en timmes vistelse i gropen. Däremot upptäkte jag samma år (2017) en nygrävd, stor 
koloni vid NCC/Ballasts sandtag Kjula, utmed E-20 endast drygt 5 kilometer därifrån 
fågelvägen. Kan det vara så att svalorna flyttat dit detta år? 
När jag besökte betongfabriken 2018 hade en liten grupp svalor  - 41 bohål, åter börjat 
häcka i naturlig sand vid täkt-kant längst in i anläggningens täkt. Kul. 
2018: 41 bohål i Jäders Betongs anläggning. 
2017: ca. 10 aktiva bohål i hushålls-grop belägen vid grannens bondgård, ”Lilla Malmö”. 
           Koordinater: 59.418304, 16.649023. 
2016: 110 bohål i hushållsgrop belägen vid grannens bondgård, ”Lilla Malmö” 
Häckning i Jäders Betongfabrik rapporterad första gången till Artportalen 2007. 
 
6. Kjula Sand och Bergtäkt. Eskilstuna Kommun. 
Täktoperatör: NCC 
Platschef: Morgan Johansson. 
Besök: 6/7 
Antal: 120 bohål, några förmodligen från 2017. 
Koordinater: 59.369431, 16.645053 
Kommentarer: Vid mitt första besök i denna täkt 2016, såg jag en mindre koloni i en upplagd 
hög inte långt från kontorsbyggnaden i den del av täkten som ligger söder om E-20. 
2017 var denna vägg bortgrävd. Däremot fann jag detta år en ny, större koloni i naturlig sand 
vid täktkant, belägen i den del av täkten som ligger norr om E-20. Kolonin var grävd i kanten, 
utmed E-20. Kan delar av denna koloni ha kommit från Jäders Betong månne? 2018 hade 
svalorna återvänt till samma brant. 
2018: 120 bohål. Norr om E-20. 
2017:   82 bohål. Norr om E-20  
2016:   20 bohål. Syd om E-20. 
Häckning i denna täkt har rapporterats till Artportalen sedan 2000. 
 
7. Ättersta. Vingåker Kommun. (även kallad ”Torp” i Artportalen) 
Täktoperatör: NCC 
Platschef: okänd 
Besök: 9/7 
Antal:  2 kolonier, 60 bohål. 
Koordinater: 59.131057,15.935534 
Kommentarer: Sandtaget lades ner i vintras. Det finns fortfarande en hjul-lastare på plats, så 
det verkar fortfarande pågå någon sorts verksamhet här. 
2 kolonier i täkten. En nygrävd koloni med 50 bohål i upplagd hög med grov stenmjöl. Den 
andra kolonin med 10 bohål i samma brant som tidigare år utmed nedfarten till gropen vid 
sidan av ”kontoret”. Naturlig sand i täktkanten.  
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En knapp kilometer norr ut i samma täkt  ligger ytterligare en bergtäkt, Ättersta Grus, där 
verksamhet fortfarande pågår. Har dock aldrig sett spår av Backsvalor här sedan jag 
startade 2016. Förmodligen kallas denna täkt ”Ättersta” i Artportalen. 
2018: 2 kolonier. 60 bohål 
2017: 2 kolonier. 65 bohål 
2016: 125 bohål 
Häckning i Ättersta/Torp först rapporterad till Artportalen 2002  
 
8. Fagermon. Vingåker Kommun. 
Täktoperatör: Privat 
Platschef: Mikael. 
Besök: 9/7 
Antal: 2 kolonier. 156 bohål. 
Koordinater: 59.086737, 15.996300 
Kommentarer: 2 kolonier. Dels den från föregående år med 26 bohål, dels en nygrävd med 
130 bohål. Båda i upplagda högar med natur-sand 
 vid täktkanten. 
Det verkar enligt platschefen bli svårt att fortsätta verksamheten om några år. Ansökan om 
förnyat täkt-tillstånd är inlämnat till Länsstyrelsen men platschefen var skeptisk till att detta 
kommer att beviljas. Han berättade att han hade nämnt till Länsstyrelsen att Backsvale-
kolonin kommer att försvinna om täkten läggs ner, men att myndigheten ställt sig 
oförstående till detta. 
2018: 2 kolonier.156 bohål. 
2017: 2 kolonier. 43 bohål 
2016: 110 bohål. 
Häckning i Fagermon först rapporterad till Artportalen 2002 
 
9. Weber, Lyttersta. Vingåker. 
Täktoperatör: Weber-Saint-Gobian 
Platschef: Kenn 
Besök: 9/7 
Antal: 52 bohål (stort ras hade inträffat någon dag tidigare) 
Koordinater: 59.990830, 15.902622 
 

 
Själv-ras av häck-kanten. En av bo-kammarna  (vänstra sidan) är helt exponerad. Sådana ras är ibland ett 
problem i upplagda högar som inte är tillräckligt packade, eller där brytning av sand fortgår i högen. Kolonin på 
fotot är belägen i en naturlig brantkant där man tagit bort träd och jord för att lättare komma åt sanden. 



Kommentarer: Ett stort självras (regn?) hade inträffat någon dag innan besöket. Detta hade 
förstört delar av kolonin. Jag hittade levande och döda ungar nedanför häckbranten som 
flyttat ett 50-tal meter sedan förra året. Kolonin är fortfarande belägen i naturlig sand vid 
täktkant i gropens södra ända.  
Platschefen var mycket behjälplig och föreslog på eget initiativ var och hur man kunde gräva 
till ytterligare branter som svalorna kunde kolonisera. Det verkade inte heller som befintlig 
brant det kommande året blir inkluderad i täktverksamheter. 
2018: 52 bohål (själv-ras decimerade detta år kolonin) 
2017: 110 bohål 
2016: ca. 100 bohål 
Häckning i täkten rapporterad till Artportalen åtminstone sedan 2009. 
 

                               Analys och kommentarer till inventeringen 
 
Nio lokaler med häckande Backsvalor registrerades 2018, en minskning med två lokaler 
sedan 2017 då elva lokaler registrerades i kartläggningen. -Tyvärr missade jag 2017 en täkt, 
Äskedalens Grustäkt utanför Björkvik. Här rapporterades svalor häcka 2016-17. Ingen 
häckning rapporterad 2018. Dessa uppgifter är nu inräknade i denna analys. 
 
Beskrivning av täkterna. Av dessa nio lokaler med häckande Backsvalor är samtliga belägna 
i sandtag. Sex av dessa täkter är belägna i sandtag där industriell täcktverksamhet pågår. I 
tre av täkterna har verksamhet avslutats.En koloni med svalor är belägen i en liten ”hushålls 
eller bond-grop”. 
Till skillnad från täkter med backsvale-kolonier i Uppland och Stockholms län var de flesta 
kolonierna belägna i naturlig sand vid täkt-kant. Endast kolonier i 2 täkter var grävda i 
stenmjöl från kross av sprängsten. 
Av de fem täkterna med industriell verksamhet kommer täkt-tillstånd bl.a i Lyttersta, 
Fagermon och Jäders betong snart att upphöra, vilket innebär att dessa behöver söka nya 
tillstånd. Åtminstone ansvariga för Fagermon betvivar att dessa kommer att förnyas. 
Lyttersta och Jäders Betong har hopp om att fortsätta verksamheten. Hur tillstånds-
förhållanden råder i Kjula, Sätertorp samt den som bedrivs i det sydvästra hörnet av 
Larslunds-täkten är jag osäker på. (se ”resultat av inventeringen 2018” för ytterligare info om Larslunds) 

När ett sandtag lägger ner verksamheten påverkar detta ofta Backsvalornas häckning. Om 
inte hänsyn tas till kolonierna i täkten när denna återställs, överger svalorna ofta täkten inom 
några år. Finns det en närliggande täkt med lämpliga branter, flyttar förmodligen delar av 
kolonin dit. Om så inte är fallet är det osäkert vad som händer med dessa bostadslösa 
svalor. 
Det kan därför vara av betydelse att känna till hur täktverksamheten kommer att bedrivas i 
länets kvarvarande nio täkter de närmaste åren. 
 
Det finns tre täkter inom Södermanlands läns gränser som har Backsvale-kolonier i täkter 
där verksamheten upphört.  
NCC/Ättersta upphörde med verksamheten 2017. Man har fortfarande kvar en hjul-lastare i 
täkten. Jag vet inte om denna används vid försäljning av befintliga högar –bl.a den med 
Backsvale-kolonin, eller om den är tänkt att användas vid återställandet av täkten. Jag vet 
inte heller om ansvariga för planeringen av återställandet kommer att spara den upplagda 
stenmjöls-högen där merparten av  täktens svalor häckar.  
Husby-täkten är en mindre, privatägd, täkt som inte har varit i bruk på åtminstone 4-5 år. Här 
fanns 2016 en stor och livskraftig koloni med ca. 200 bohål. Förmodligen häckade här över 
100 par i två kolonier detta år. 2017 grävdes den upplagda sandhögen bort där merparten av 
svalorna häckade. En smärre grupp – ca. 20-30 bohål, grävde då i en sandficka ovanför 
berg-brottet i täktens syd-östra hörn, där dessa även häckade 2018.  
Den andra kolonin i täkten – ca. 30 bohål, är belägen på så vis att den blir utsatt för 
predation, bl.a av täktens Korpar.  



Förmodligen kommer dessa kolonier att försvinna från täkten inom några år om man inte kan 
få till stånd någon form av överenskommelse med markägaren, Husby Gård, om att lägga 
upp en hög eller gräva om täktkanten vid tillfarten till gropen. 
Swerocks anläggning Larslund/Stigtomtamalmen lades ner och återställdes för ett antal år 
sedan. Här sparades föredömligt 2 långa och höga täkt-kanter till Backsvalorna. Detta 
innebar att svalorna kunde fortsätta att boa i denna täkt långt efter det man avslutat 
verksamheten. Branterna är tillräckligt höga, så dessa regelbundet kan förnyas genom själv-
ras, viktigt, med tanke på att svalorna årligen gräver nya botunnlar. Även ett fukt-mark, där 
grundvattnet går i dagen, sparades. Vid besök 2018 sågs bl.a ett par Större Strandpipare i 
denna fukt-mark (ovanligt i inlandet) samt 1-2 par Mindre Strandpipare. 
 
Edeby våtmark. Denna hushållsgrop behöver ett speciellt omnämnande. (se ”täkter med 

Backsvale-kolonier 2018 ovan för specifikationer)  Här har Räfsnäs Kungsgård med mycket enkla 
medel fått en stor grupp Backsvalor att häcka. – 2018 häckade 70-80 par. När jag 2016 första 
gången besökte denna grop hade den tagits över av kaniner. Brantkanterna utmed denna 20 
x 20 meter grop hade förfallit och endast 2-3 par svalor verkade häcka. 2017 grävdes en ca 
5 meter lång, 4 meter hög brantkant till. En stor grupp svalor började omedelbart kolonisera 
hushållsgropen. Inför 2018 grävde man till en ny häckvägg, någon meter längre än 
föregående år med resultat att kolonin ytterligare växte. Godset tar regelbundet mindre 
mängder sand ur gropen som är mycket välplacerad endast något hundratal meter från det 
fågelrika viltvattnet Edeby våtmark. 
Liknande småskaliga häck-högar till Backsvalorna skulle med små medel mycket enkelt 
kunna anläggas invid lämpliga våtmarker, natur-reservat och fågelsjöar runtom i regionen  
Myndigheter och föreningar som arbetar med biologiskt mångfald skulle förmodligen få stort 
utbyte av att besöka denna hushållsgrop för att skaffa information och ideér. 
 
Kolonier som ”dött ut” 2018. Två täkter med Backsvale-kolonier har försvunnit sedan 2017. 
Jag missade tyvärr att besöka Äskedalens Grustäkt och har ingen info om denna koloni. Bert 
Lindgren rapporterade häckning här till Artportalen första gången 2016. Enligt Ingvar 
Jansson häckade svalorna i täkten även 2017, men ingen häckning genomfördes 2018. 
Hässelby-täkten beboddes av en livskraftig koloni när jag först besökte denna täkt 2016. Jag 
räknade då drygt 80 bohål och det kan ha funnits så många som 50-60 par här detta år.  
Vid besök 2017 hade detta nedlagda sandtag tagits över av en motor-cross klub som 
snittslat en bana i täkten, bl.a rakt igenom denna stora koloni som då övergav sin häckbrant. 
Jag fann detta år endast 15 nygrävda hål som besöktes av 7-8 svalor i en liten, avlägsen, 
täkt-kant.  
2018 var samtliga svalor försvunna från denna täkt och ingen häckning kunde konstateras. 
Förmodligen hade denna population då flyttat till närliggande Edeby, vars koloni utökats i 
samma storleksordning som denna koloni. Sorgligt, med tanke på att svalorna funnits här 
åtminstone sedan 2003.  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
             
 

  
Det har sammanlagt funnits ca 27 täkter med Back-
svale kolonier rapporterade till Artportalen under 
åren 2000-2018. 

 
2018 fanns 9 täkter med Backsvale-kolonier kvar i 
länet. De flesta täkterna som försvann, lades ner i 
början av 2000-talet. Nu kan det bli tal om fler. 



 
Prognos. Antalet täkter där Backsvale-kolonier rapporterats i Södermanlands län har legat 
ganska konstant runt 10 täkter de senaste 10 åren. Dessa 10 täkter är ungefär desamma 
som 2018 hade kolonier. (Artportalen)  
Den stora nedgången av täkter med kolonier i länet skedde 2000-2007. (Artportalen) 
Länet förlorade 2 täkter med backsvale-kolonier 2018. 
Risken är stor att länet tappar ytterligare några kolonier inom de närmaste 2-3 åren, bl.a. 
Husby och Åttersta. 
                                                        2016……11 täkter med kolonier 
                                                        2017…..11 täkter med kolonier 
                                                        2018……. 9 täkter med kolonier  
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”Kartläggningen av täkter med Backsvalor i Södermanlands Län” ingår i ett projekt som även 
omfattar Uppsala och Stockholms Län. 
Om någon är intresserad även av dessa rapporter, eller har synpunkter på denna rapport – 
eller Backsvalor generellt, är ni välkomna att kontakta mig: 
legnell@hotmail.com eller tel:070-7741777  
 
Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till de platschefer och arbetsledare för täkterna som 
omfattades av detta projekt. Nästan samtliga har varit mycket tillmötesgående och 
hjälpsamma. Jag har lärt mig mycket om täkter, sand  och svalor av er.  
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Bilaga 1. 

      
 Information om upplagda högar som Backsvalor kan kolonisera. 
                                                               
                                                                 Bengt Legnell 

1. Spillepengen, Malmö. 
Högen är belägen på SYSAV`s återvinnings-anläggning precis invid ett stort grönområde 
(vid Malmö hamn) som heter Spillepengen. Den administreras gemensamt med SkOF – 
Skånes Ornitologiska Förening. 
 
Detta projekt har pågått sedan 1999 då SYSAV lade upp en hög bestående av restprodukter 
(sand och jord) från Sockerbetsodling. Högen blev liggande och en mindre grupp Backsvalor 
– ca. 10 par - började häcka i högen. Kenneth Bengtsson från SkOF kontaktade SYSAV och 
man kom överens om att starta en försöksverksamhet åt Backsvalorna i denna hög.  
Efter några år kunde Kenneth räkna över 900 bohål – han uppskattade 2014 antalet  
häckande par till 6-700 par – en av Sveriges största kolonier.  
Under de senaste åren verkar denna koloni även ”knoppat av sig” och flera mindre kolonier 
har rapporterats inom en radie av ca. 5 kilometer, bl.a. i ett natur-reservat där man grävt till 
en brant för att få Backsvalorna att häcka. 
Projektet har gett SYSAV en hel del possitiv PR. Numera arrangerar företaget regelbundet 
sight-seeing i sin anläggning, bl.a. för Malmö´s pensionärer och skol-klasser. En av huvud-
attraktionerna är då förstås kolonin med Backsvalor. 
Högen är drygt 60 meter lång, 10 meter bred och 4½ meter hög. Varje år skrapar företaget 
till en ny brant. Man skrapar bort föregående års häckbrant så svalorna har en ny, frisk, 
brant-kant att gräva i. Detta görs med grävmaskin. Man försöker hålla en ca. 80 graders 
vinkel i brantens överkant, där svalorna gräver. Detta för att minimera ras-risken. 
Efter ca. 5 år har man grävt igenom högen. Då vänder man på högen och startar på ny kula. 
En ”evighets-hög” så länge man underhåller den. 
 

 
           Den anlagda högen vid Spillepengen. Vid besök maj 20, 2018, räknade vi 450 bohål – fler var på gång –  



 
2. Ronneby, Blekinge. 
Detta projekt startades av en lokal eldsjäl, Sven Svensson, som på eget initiativ för 7 år 
sedan började försök att få Backsvalor att häcka i upplagda högar.  
En hög med sand inköptes som han fått tillstånd att lägga upp på flygflotiljen F-17`s mark 
8km norr om Ronneby.  
Sedan projektet startade har han flera gånger köpt in sand – 0.1 ”putssand” - för att bygga ut 
högen. Planer finns att utvidga storleken på högen ytterligare 2019. 
 
Vid mitt besök maj 21, 2018 mätte högen drygt 20 meter i nederkant och knappt 12 meter på 
toppen. Den var ca. 20 meter bred och 4½ meter hög.  
Jag räknade drygt 90 bohål – fler på gång – i en mycket aktiv koloni. 
Varje år brantar en hjul-lastare till högen genom att gräva i nederkanten. Sedan gräver Sven 
med spade utmed överkanten där svalorna häckar för att få en optimal häck-kant. 
 

 
                                                                               Högen i Ronneby. 

 
3. Getterön, Halland. 
 
Detta projekt startades hösten 2017 av Mikael Nord. Länsstyrelsen finansierade inköp av en 
hög – 120 ton – med 0-1mm stenmjöl och placerade denna ovanpå en före detta soptipp vid 
Natur-rum på Getterön. Högen är 15 meter lång och 2-3 meter hög. 
När högen skrapades till i våras koloniserades den omgående av 10-15 par. Mikael planerar 
att utvidga högen, som ligger mycket besöksvänligt vid sidan av gång/cykelvägen. 
Målet är att få åtminstone 100 par att häcka vid Naturrum, Getterön. 
 

 
        En 120 tons hög placerades vid Natutum på Getterön. Det tog inte länge innan Backsvalorna hittade dit. 



 

 
4. Hökälla, Hissingen 
Detta projekt startades för 8 år sedan av John Thulin, som leder Svenska Kyrkans projekt 
med att hjälpa långtidsarbetslösa närmare arbetsmarknaden genom praktiskt arbete inom 
naturvård och trädgård. Projektet har säte i Hökällans Naturreservat på Hissingen utanför 
Göteborg.  
Det framgångsrika Kvillebäcksprojektet lyckades att mellan 1998-2002 förvandla ett tämligen 
anonymt område till en fantastisk ”grön lunga” mitt på Hisingen. Projektet skedde inom 
ramen för DELTA-samverkan som bl.a. engagerade Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Länsarbetsnämnden, Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, 
Stadsdelsförvaltningarna Tuve-Säve, Backa och Lundby, Stadsmuseét och 
Miljöförvaltningen. 

Med hjälp från bl.a. Rangsell´s etablerade man här en 40 meter lång häckvägg åt 
Backsvalorna. Högen består av sandaska och finkornig stenmjöl och grävs årligen till för 
hand med spade. 
Sedan starten för 8 år sedan har 20 – 60 par årligen häckat i högen. 
Ungarna ringmärks årligen och flera intressanta återfynd har gjorts under åren, bl.a. från 
fåglar ringmärkta i Ungern och Tjeckien och flera fynd från den stora Torslanda-kolonin. De 
flesta återfynden kommer dock från den egna kolonin.  
 
 Den upplagda sandhögen i Hökällan på  
                                                                                                           Hissingen. Ursprungligen var högen 5 meter 
                                                                                                           hög, men tyngden på högen gjorde att toppen 
                                                                                                           rasade in och högen tog en hästsko-form.  
                                                                                                           Troligen skulle högen behövas läggas om 
                                                                                                           med en hjul-lastare el.dyl. efter att ha varit i bruk 
                                                                                                           under 8 år.  
                                                                                                          
                                                                                                           Den som vill kan läsa mer om projektet på 
länken                                                                                                länken nedan.  
                                                                                                         

                                                                                                            https://hokallarehab.se/ 
 
 
 
 

Ja, Dom kan därnere i Skåne, Blekinge, Halland och Göteborg.  
Undrar om det inte snart är dags för oss här i den kungliga huvudstaden (ja, hela mellersta 
Sverige) att slå ihop våra kloka skallar och fundera på om vi kan göra något även här för att 
långsiktigt behålla Backsvalan som häckfågel på våra breddgrader. 
Kanske skulle ett möte för att bolla ideér vara på plats?  
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