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9 täkter med Backsvale-kolonier registrerades i länet under årets kartläggning av samtliga 
kända lokaler i Uppsala län där Backsvalor rapporterats häcka de senaste 3 åren 
Inga ny lokaler upptäcktes under årets kartläggning. 
1 lokal där Backsvalor häckade har försvunnit sedan 2017. Korsbacka norr om Enköping. 
 



Bakgrund  
I Uppsala Län häckar Backsvalan uteslutande i sandtäkter, oftast med aktiv, industriell 
brytning av sand, grus och sten. I några fall, där man sparat en häckbrant efter det sandtaget 
lagt ner verksamheten och återställt täkten, fortsätter svalorna att kolonisera denna brant 
ytterligare några år för att sedan försvinna.  
  
En drastisk förändring av täkt-verksamheten 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, förändrades täkt-verksamhet ofta från att bryta 
naturlig sand ur ås-kanten till att hantera sprängsten, som sedan mals till önskad sand-
kvalitet. 
  
Denna text 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 Uppsala län. 
 
Med utgångspunkt från denna sökning påbörjades sedan under sommaren 2016 fältbesök till 
samtliga 15 lokaler/täkter, där det rapporterats häckande Backsvalor 2014 och framåt.  
I 12 av dessa täkter konstaterades kolonier med Backsvalor 2016. 
Dessa täkter följdes sedan upp 2017-18.  
Dessutom spårades 2017 ytterligare en täkt med häckande Backsvalor upp. 
 
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 gängse 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 platschefer för täkter där 
Backsvale-kolonier påträffas, bl.a för att försöka säkerställa att lämpliga häckbranter finns 
tillgängliga åt svalorna och att häckningen kan genomföras utan störningar. 
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   

Nio täkter med Backsvale-kolonier registrerades under årets inventering. 
Kolonin i en täkt ”dog ut” sedan föregående år.  
 

Stallmon, Älvkarleby Kommun. 
Täktoperatör: Jehander 
Platschef: Jan Granlund. 
Besök: 23/5, 10/06 (Tommy Löfgren), 12/7 
Antal: 23/5 fanns 230 hål. Detta reducerades 12/7 till 145 hål (själv-ras hade inträffat) 
Koordinater: 60.541507, 17.446288 
Kommentarer: Sandtaget ska lägga ner verksamheten 2019 och förhandlingar med 
kommunen om hur detta ska utföras pågår. Förhoppningsfullt kan man spara kolonin. Detta 
är den sista kolonin med Backsvalor i den nord-östra delen av Uppland. Skulle denna koloni 
gå förlorad blir det inte lätt att få dem att häcka i denna del av Sverige igen. 
Här fanns 2017 en mycket aktiv och livskraftig grupp Svalor. - Ca 350 bohål och säkerligen 
en bra bit över 100 häckande par inräknades förra året.  
Av någon anledning har antalet bohål halverats 2018, vilket är oroväckande om detta 
indikerar att antalet häckningar minskar i samma grad. Häckning i naturlig täkt-kant. 
Stallmon-kolonin rapporterades till Artportalen första gången 2007. 
 

Dalboda, Uppsala Kommun. 
Täktoperatör: Swerock. 
Platschef: Jan Wesslén,  
Besök: 5/6 
Antal: 210 bohål. Såg drygt 70 svalor I luften,  troligen mellan 50-100 par i täkten. 
Koordinater: 60.113546, 17.541435 
Kommentar: En stor täkt belägen utefter E4. Endast en koloni i år. Möjligen något färre 
häckande svalor. Det fanns något färre bohål i år (240 bohål fördelade på 2 kolonier förra 
året) I naturlig täkt-kant 
Dalboda-kolonin rapporterades första gången till Artportalen 2003. 
 

Högstaåsens Natur-reservat, Uppsala Kommun. 
Täktoperatör: Tidigare Swerock, nu pågår återställningsarbete. 
Platschef: Se ovan. Ansvarig på Länsstyrelsen är Cecilia Ronnås. 
cecilia.ronnas@lansstyrelsen.se 
Besök: 5/6 
Antal: Räknade 30 bohål och såg ca 10 svalor i luften. 
Koordinater: 60.113546, 17.541435 
Kommentarer: Det nyligen etablerade natur-reservatet är svårt att hitta till. Det ligger bakom 
Högstaåsens Fotbollsgolf, en dryg kilometer norr om Löfstalöt – på östra sidan av gamla 
Gävlevägen. 
Cecilia Rronnås ansvarar för reservat-bildningen och vill försöka behålla kolonin med 
backsvalor som finns i gropen. Om detta ska lyckas, måste man förmodligen regelbundet se 
till att det finns en lämplig rasbrant till Svalorna – ta ett par skopor med en hjul-lastare  för att 
få ett ras i överkanten av häck-branten.  Kolonin är belägen i naturlig sand vid täkt-kant 
Högstaås-kolonin rapporterades första gången till Artportalen 2014. 
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Vij, Håbo Kommun. 
Täktoperatör: Jehander 
Platschef: Wojciech Pawlewicz, Arbetsledare: Thomas Thorslund. 
Besök: 16/5, 23/5, 17/7 
Antal: 2 kolonier, ca.120 bohål. I gamla kolonin vid  stora vägen fanns 50 hål – hälften gamla. 
I nya kolonin med 0.4mm stenmjöl, belägen vid sidan av kontoret 70 + 24 hål. Totalt ca. 60-
70 par. 
Koordinater: 59.610655, 17.506441 
Kommentarer: 2 kolonier; den nya, vid kontoret i upplagd hög med 0-2 stenmjöl, hade delvis 
rasat. Den andra kolonin, i natursand vid täktkant – ca 25 aktiva bohål, är densamma som 
2016-17. Tyvärr hade stora delar av den gamla häck-kant raserats och förberetts för 
bergsprängning. 
Efter samtal med arbetsledare och platschef verkade svalornas framtida plats i täkten osäker 
pga. arbetsplaner. Tråkigt med tanke på att kolonin här är en av de större i Uppland som 
först rapporterats av Martin Tjernberg 1993. 
2018 registrerades endast hälften av antalet bohål som räknades 2017, då 230 bohål 
registrerades.  
                                                                 

Draget, Håbo Kommun. 
Täktoperatör: NCC/Ballast 
Platschef: Kristy Hillring. 
Besök: 8/6 
Antal: 170 Bohål, 70-85 par. 
Koordinater: 59.568055, 17.541665 
Kommentar: Kolonin är belägen i samma, högt belägna, naturliga täkt-kant som tidigare år. 
Aktiv koloni. Det hade skett en del naturligt ras sedan förra året, vilket främjat årets häckning.  
Tyvärr har jag inte så mycket info om denna täkt eftersom jag hitintills endast besökt den 
efter det kontoret stängt. 
(nyhetsuppdatering. Enligt uppgift kommer täkten att lägga ner verksamheten augusti 2018.) 

Draget-kolonin rapporterades första gången till Artportalen 2010. 
 

Toresta, Upplands-Bro Kommun (se kommentar) 

Täktoperatör: NCC/Ballast 
Platschef: samma som ovan. 
Besök: 8/6 
Antal: 120 Bohål, 40-60 par. 
Koordinater: 59.542605, 17.557315 
Kommentar: Tekniskt sett tillhör denna täkt Stockholms Län. Länsgränsen går mitt i 
Backsvale-kolonin. Eftersom denna täkt är en filial till Draget i Uppsala län har jag räknat 
denna som tillhörande Uppsala län. De ligger ett par kilometer från varandra. 
Från att ha varit en utdöende koloni vid besök förra året fick kolonin plötsligt ny fart i år. 
Anledningen kan vara att NCC har börjat ta hand om sprängsten från ”förbifart Stockholm” 
här och börjat krossa sten till stenmjöl. 
Kolonin har i år flyttat till denna verksamhet – kolonin ligger i underkant av tillfartsvägen ner i 
gropen, precis vid sidan av krossverksamheten.  
Tyvärr riskerar åtminstone delar av kolonin att påverkas av denna verksamhet. Krossen och 
den ständigt växande stenmjöls-högen som maskinen producerar ligger endast ett par meter 
ifrån koloni-kanten. 
Jag pratade med maskinisten om detta – som förvånansvärt nog var helt omedveten om 
Backsvale-kolonin – får hoppas han tog till sig. 
Toresta-kolonin rapporterades första gången till Artportalen 20 
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Sneby Begtäkt, Enköpings Kommun. 
Täktoperatör: NCC/Ballast 
Platschef: Tyvärr ingen info 
Besök: 8/6 
Antal: 90 bohål, 30-50 par. 
Koordinater: 59.661601, 17.173710 
Kommentarer:  Detta är den enda täkten som upptäktes i länet under åren denna 
kartläggning genomförts. Besökte täkten efter kontorstid, så jag har inte mycket info. Kolonin 
ligger såsom förra året längst in i gropen, i en hög med 0.4mm stenmjöl som lagts upp mot 
berget vid täktkanten. Såsom förra året, en mycket aktiv koloni. Enligt föraren till en 
hjullastare på plats finns inga planer på att ta bort denna koloni. 
Sneby-kolonin rapporterad till Artportalen första gången 2017. 
 

Stingtorpet, Heby Kommun. 
Täktoperatör: Privat 
Platschef: Ola Jacobsson. 
Besök: 8/6 
Antal: 130 Bohål, 40-80 par. 
Koordinater: 59.984994, 16.834405 
Kommentarer: Nygrävd koloni för året i hög med 0-4mm stenmjöl. Man arbetar fortfarande i 
högens baksida – man hade planerat att sälja högen innan svalorna började gräva, men 
sparar den nu till efter häck-säsong. 
Stingtorpet-kolonin rapporterad till Artportalen första gången 2011. 
 

Hedensberg, Heby Kommun. 
Täktoperatör: Kyrkan? 
Platschef: okänd. 
Besök: 16/6 Björn Jerner. 
Antal: 39 bohål. 10-20 par. 
Koordinater: Osäker. 
Kommentarer: Björn Jerner har rapporterat häckning här från och till. Förra året berättade 
han att ett par Backsvalor grävde i det lilla sandtaget, osäkert om de till slut häckade. 
Hedensberg-kolonin rapporterades till Artportalen första gången 2016. 
 

                        Analys och kommentarer till årets inventering 
Det finns i år nio kända lokaler/täkter med Backsvale-kolonier i Uppsala Län. Åtta av dessa 
är belägna i sandtag eller stenbrott med aktiv verksamhet. En, Högstaåsens Natur-reservat, 
är belägen i ett nedlagt sandtag där återställnings-arbete pågår ytterligare några månader.  
 
4 av kolonierna var grävda i upplagda högar, oftast 0-4mm stenmjöl. 4 var belägna i naturlig 
täkt-kant. (Jag hann inte besöka Hedensberg och vet inte konditionen på denna koloni) 
 
En halvering av antalet bohål gämfört med föregående år, registrerades i Vij/Håbo och 
Stallmon/Älvkarleby.  
En mindre minskning av hål även i Dalboda/Uppsala som i år endast hade en koloni, gämfört 
med två föregående år. 
En kraftig ökning av bohål registrerades i Toresta/Upplands Bro  
Antalet bohål i övriga kolonier i täkterna verkade gämförbara med föregående års räkning. 
Man kan således misstänka en smärre nedåtgående trend av Backsvale-populationen  i 
Uppsala Län 
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Antal bohål som bedöms kunna indikera häckning 
2018: 1,053 – räkningen genomförd juni 5-8, utom i Stallmon där ras inträffat. Här räknades bohål juli 12. 

2017: 1,204 – räkningen genomfördes i de flesta fallen juni 8-10. 

Om man beräknar att ca 50% av dessa bohål är bebodda, skulle detta betyda att Uppsala 
Län har ca 525 häckande par med Backsvalor 2018. 
 
Som tidigare nämnts är det svårt att bedöma storleken av en koloni. Man kan räkna bohål 
som ser ”använda” ut. – dessa hål är ofta svagt nötta/utslätade i hålets underkant där 
svalorna sitter/flyger in. Men om ett använt bohål alla gånger indikerar häckning är osäkert.  
Dessutom är det inte ovanligt att hela strukturen av kolonierna i täkten förändras ett flertal 
gånger under en häckningsperiod. Delar av, eller hela, kolonier flyttar till närliggande branter, 
ras inträffar. Störningar av olika slag sker, såsom bortgrävd häckbrant, predation av räv, 
grävling eller korp, motorcross-aktivitet etc. 
Detta gör att resultatet av sammanräkningen av bohål kan se helt olika ut vid räkningar i t.ex  
maj och juli. 
 

 
Många täkt-operatörer har tvingats lägga om verksamheten från att bryta sand ur ås-kanten till att ”gå på djupet” 
och spränga berg som sedan mals till lämplig korn-storlek. Denna förändring av produktionen har inneburit att allt 
fler Backsvalorna inte längre har möjlighet att kolonisera de naturliga åskanter där de traditionellt häckat och har i 
stället valt att kolonisera dessa upplagda högar med ”stenmjöl”. Har högarna fått ligga ett tag, så sanden fått 
”sätta sig” fungerar det ofta bra för svalorna att gräva sina bo-tunnlar i dessa upplagda högar.  
Eftersom dessa sand-högar representerar ett stort ekonomiskt värde för operatörerna är omsättningen stor, vilket 
kan innebära att dessa inte fått tid att ”sätta sig” ordentligt. När det regnar sker då ibland, som på fotot, ras. Här 
syns en bokammare efter ett större ras som förstörde upp mot 30-40 botunnlar. Boet, som fortfarande hade 
levande ungar, är normalt belägen i slutet av en ½-1 meter lång botunnel.  
Det kanske inte alltid är lätt för de mindre täktoperatörerna att hantera en grupp svalor som plötsligt –det tar 
endast en dag eller två för svalorna att gräva ett par hundra bohål - valt att kolonisera en av täktens 3-4 upplagda 
sand-högar som dessutom behövs för leverans… 
Ras är förmodligen det största hotet för kolonierna när de boar i upplagda högar, större än t.ex predation av räv 
eller grävling. 
 

Koloni som dött ut  En koloni, ”Sv. Korsbacka” utanför Enköping, dog ut sedan 2017. Täkten, 
som lade ner verksamheten för ett antal år sedan, drivs av Skanska  Vid besök förra året 
observerades en liten tynande koloni av svalor i täktens norra ända. Kolonin verkade hårt 
ansatt av täktens Korpar.  
När täkten för några år sedan återställdes hade man, bl.a. på inrådan av Uppsala 
Ornitologiska Förening – UOF, sparat några branter som svalorna kunde häcka i. Vid årets 
besök verkade dessa väggar fortfarande tillräckligt branta och lämpliga för svalorna att gräva 
i. Tyvärr verkade svalorna inte längre vara intresserade av dessa. 



Hot mot täkter Flera av länets täkter med Backsvale-kolonier står inom de närmaste åren 
inför utmaningen att behålla sina kolonier med Backsvalor.  
Stallmon, Älvkarleby (se ”täkter med Backsvale-kolonier” ovan) kommer 2019 att lägga ner 
verksamheten. Det är ännu oklart vad som kommer att hända med Backsvale-kolonin i 
samband med arbetet att återställa täkten. Länsstyrelsen, Uppsala-stiftelsen och 
Naturskydds-föreningen i Älvkarleby hoppas att det går att spara kolonin som är belägen i en 
hög brant i täktens södra kant. I år verkade populationen av svalor i täkten ha minskat. Den 
23/5 räknades 230 hål. Efter ett själv-ras i häckbranten räknades 12/7 145 hål. 2017 
räknadesöver 350 bohål. 
Om det är möjligt att spara denna brant efter det operatören lämnat sandtaget återstår 
frågan hur denna täktkant långsiktigt kan erbjuda tillräckligt bra kanter innan dessa börjar 
erodera.(Uppdatering. Kommunen verkar nu villig att spara häckväggen åt svalorna)  

Vij, Håbo. (se ”täkter med Backsvale-kolonier” ovan) Även här finns en stor koloni som flyttat 
runt en del i täkten.Häckning uteblev 2015 efter det att häckväggen grävts bort (efter 
häckningperiod). 2016 hittade svalorna en ny vägg precis vid infarten till täkten där 150 
bohål räknades detta år. 2017 räknades 230 bohål utmed samma vägg. 2018 påbörjades 
förberedelser att spränga berg invid denna koloni och stora delar av häckväggen förstördes. 
Detta fick till följd att merparten av denne population koloniserade en upplagd hög med 0-
4mm stenmjöl.. Delar av denna brant rasade tyvärr. 
119 bohål räknades 2018, en halvering gämfört med 2017. 
Platschefen för täkten var osäker på om det 2019 kommer att finnas lämpliga häckväggar 
kvar i täkten – utom möjligen någon temporärt upplagd hög – 
Dessutom verkar framtida täkt-tillstånd och avtal med markägaren oklara. Detta kan betyda 
att denna täkt lägger ner verksamheten efter 2022. 
 
Högstaåsens Natur-reservat Här häckar en mindre grupp Backsvalor – 10-20 par- i det 
nedlagda sandaget som ingår i reservatet. 
Att kunna behålla en Backsvale-koloni i ett skyddat Natur-reservat vore fantastiskt. För att 
göra detta möjligt måste en eller flera branter i det nedlagda sandtaget regelbundet ses 
över/skrapas till så en lämplig häckbrant finns tillgänglig. Om inte detta sker, kommer 
förmodligen denna koloni att dö ut inom några år. 
Länsstyrelsen har som mål att försöka bevara denna koloni.  
Det fanns för några år sedan ytterligare 6 täkter med Backsvale-kolonier utmed en10 km 
lång sträcka av gamla Gävlevägen; från Löfsta-Löt till Dalboda norr om Läby  
Nu återstår endast Högstaåsens Natur-reservat och Dalboda.  
 

                    Sammanfattning av kartläggningen 2016 - 2018  

Länet förlorar fortfarande i genomsnitt en täkt med Backsvale-kolonier varje år. Förloppet är 
detsamma. Sandtaget läggs ner och återställs. I de fall där man sparat häckväggen åt 
svalorna har i samtliga fall, utom ”SV Korsbacka”, en alltför liten brant sparats. Kolonin tynar 
sedan sakta bort, vilket i bästa fall verkar ta 4-6 år. Sedan 2014 har 5 sådana förluster av 
Backsvale-kolonier som häckat i nedlagda sandtag registrerats i länet.  
När en täkt läggs ner och återställs, flyttar åtminstone delar av de bostadslösa svalorna till en 
närliggande täkt som kan erbjuda bättre häcknings-vilkor. Med nuvarande trend kommer det 
troligtvis inte att finnas många täkter med lämpliga häckbranter kvar i Uppland. – Se t.ex ovan 
stående kommentar angående 6 täkter utmed en 10 km lång sträcka från Lövsta-Löt till 
Dalboda. Svalorna cirkulerade tidigare förmodligen mellan dessa 6 täkter för att finna 
lämpliga branter, vartefter täkt-operatörerna grävde fram sådana under arbetet att 
komersiellt utvinna sand.. 
Osäkerhet finns om hur framtidsutsikterna de närmaste åren ter sig för Backsvale-kolonierna 
i tre täkter – Högstaåsens NR/Uppsala, Vij/Håbo, samt Stallmon/Älvkarleby, de två 
sistnämnda täkterna har dessutom Uppsala läns kanske två största kolonier. 
Om dessa tre täkter skulle försvinna, återstår endast sex täkter med Backsvale-kolonier i 
Uppsala län. Då riskerar den totala populationen av svalor i länet att halveras. 
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Enligt Artportalen har det funnits totalt 26 lokaler med Backsvale-kolonier i Uppsala Län 
under åren 2000-2018, samtliga av dessa i sandtag. 2018 registrerades 9. Således har  
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  Samtliga täkter med kolonier i länet 2000-2018            

 
             Täkter med kolonier i länet 2018 

 
                               Täkter med backsvale-kolonier i Uppsala Län. 
                         Siffrorna indikerar hur många bo-hål som räknades i täkten detta år. 

 
                                                              2014       2015       2016       2017       2018 
             Stallmon/Älvkarleby…………………    47          146         145         350        150 
             Fråganbo/Älvkarleby……………….     ? 1/          ?             22     ---------------------             
             Dalboda/Tierp…………………………….     ? 2/        100           ?           232        210  
             Skommarbo/Uppsala………………    50            40           50 3/    -------------------- 
             Drälinge/Uppsala………………………     7     ----------------------------------------------- 
             Högstaåsens NR/Uppsala…….    ?              65            ?            10          30  
             ”Gozzis”/Uppsala………………………    35            50     ---------------------------------  
             Draget/Håbo………………………………..   ? 4/         160            93         134       117 
             Toresta/Upplands Bro/Håbo…    ? 5/               62            60           46       120 
             Vij/Håbo…………………………………………   150            - 6/             130         230      119  
              Sneby/Enköping…………………………   ? 7/            ?              ?             80        90              
              ”SV Korsbacka”/Enköping…….   25              5            50            26   -------- 
              Stingtorpet/Heby……………………….    ? 8/         187           45          112      130             
              Hedensberg/Heby…………………….    ? 9/               ?             15             ?          39   
             TOTALT………………………………………..    14            11            12            10          9  
                   
                   Rapportering av kolonierna till Artportalen är inte årlig i alla täkterna. Brist på data markeras med ”?”  
                   Siffrorna mellen 2014-15 kommer från Artportalen, 2016-18 kommer från egen inventering. 
                        1. Fråganbo har haft en koloni åtminstone sedan 2007    6. Vij hade ingen häckning 2015. 
                        2. Dalboda har haft en koloni åtminstone sedan 2003      7. Sneby-kolonin upptäckes 2017.     
                        3. Skommarbo hade ingen häckning efter 2016.               8. Stingtorpet har haft en koloni sedan 2011                
                        4. Draget har haft en koloni åtminstone sedan 2003.        9. Osäker vilket år denna kolonin etablerades.                      
                        5. Toresta har haft en koloni åtminstone sedan 2000. 
                                                                               
 



svalans häck-lokaler decimerats med 2/3 under dessa år. 
Under denna tids-period rapporterades även två ”spontan-häckningar. 2010 häckade tre par 
i Skutskärs bil-stadium och 2015 häckade några svalor i en jordhög vid Tierps kyrka. Dessa 
två häckningar är inte medtagna ovan. 
 

 
Ytterligare ett foto av en upplagd hög med grovt sten-mjöl. Även här har ett mindre ras inträffat. Upplagda högar 
har inte samma skydd som en naturlig täkt-kant, där jord och rötter från träd och buskar blir som ett ”tak” över 
kolonin som häckar i täkt-kanten. 
Upplagda högar med mer finkornigt  stenmjöl – 0-4mm t.ex, som fått ligga och pressat ihop sig verkar dock 
fungera bra.  
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”Kartläggningen av täkter med Backsvalor i Uppsala Län” ingår i ett projekt som även 
omfattar Södermanlands 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.  
 
Stenhamra, augusti 5, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Sid. 9. 
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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?  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://hokallarehab.se/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   



 
   
   
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


