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En tillbakablick

- Historiskt häckade backsvalan huvudsakligen utefter flodkanter eller i strandvallar utefter havet.

- -Många av de största kolonierna finns fortfarande utmed flodkanter. I Europa hittar man de största backsvalekolonierna utefter Donau i 
Ungern och Rumänien där det finns flera kolonier med över 1000 par.. Ännu större kolonier finns utefter de stora floderna i Sibirien och 

Mongoliet.



Backsvalans utbredningsområde
Nordamerika: Den Kanadensiska populationen har minskat med uppskatningsvis 98% de senaste 40 åren. Arten är här rödlistad, kategorier från ”threatened” 

till ”endangered” beroende på delstat. I USA är arten rödlistad kategori ”threatened” i de västra delarna.

Europa: Även i Europa har en stor nedgång av populationen registrerats och arten är rödlistad i de flesta länderna i denna region. Speciellt i norra och östra 

Europa har en stor nedgång noterats. Populationen vid floden Drava-Donaus  i Kroatien visade t.ex på  75% nedgång de senaste 30 åren

Ryssland/Norra Asien: Jag har inte funnit uppgifter rörande populationerna i detta område. Värt att notera är de stora reglerings-projekten av de stora 

floderna och sjöarna i detta område och den påverkan på backsvale-kolonierna detta förmodligen medför. Ryska/Sibiriska/Mongoloska svalor övernintrar i Öst-

afrika. Förmodligen rör sig observationerna i syd & sydostasien om den nyligen ”splittade” Riparia deluta –blek backsvala på svenska,.



Skandinaviska trender

Danmark: Danmarks Ornitologiska förening 
– DOF, har jämfört resultat från sitt Atlas-
projekt och beräknar att populationen 
halverats mellan åren 2000-2015.

Norge: Tomas Arvak, Birdlife/Norge 
uppger att man där förlorat ca. 70% av 
populationen de senaste 20 åren. Norsk 
Fugleatlas, Gjerthaug m.fl, uppskattade 
populationen 1994 till ca 100-250,000 par.. 
2004 uppskattades antal par till 50-100,000 
par. Tomas Arvak uppger att beståndet 
reducerats i än snabbare takt sedan dess och 
befarar att endast drygt 7000 par återstår.

Finland: Tommi Lievonen, Birdlife/Suomi, 
berättar om en liknade trend i Finland.

Sverige: Riksinventeringen 2003 uppskattade 
då populationen till ca 74,000 par. Sedan dess 
har ingen rikstäckande inventering gjorts. 
SkOF genomförde 2017 en länsomfattande 
inventering i Skåne. Man bedömmer att 50% 
av svalorna försvunnit sedan riks-
inventeringen 2003.                                                               
(jEn slagning på Artportalen. 2018 visade ca 
135 kolonier med över 10 par och ytterligare 
ca 50 kolonier med 2-10 par rapporterats 
detta år.)  



Hur projektet började

2014: Jag började inventera backsvale-

kolonin i Jehanders sandtag ”Löten” på 

Munsö, Ekerö Kommun.

2015: Hantering av sprängsten från 

”förbifart Stockholm” hotar backsvale-

kolonierna vid ”Löten”.                            

Kontakt togs med Mälaröarnas 

Ornitologisska Förening –MOF och  

Stockholms Ornitologiska Förening –

StOF togs. Ett möte arrangerades på 

Jehanders kontor vid Löten där även 

representanter för Länsstyrelsen deltog.

2016: Oroad av bristen på information 

om hur det egentligen står till med våra 

backsvale-kolonier i Mälar-regionen 

påbörjade jag en ”road-trip” för att 

kartlägga kolonierna i Södermanlands, 

Uppsala och Stockholms Län.



Med erfarenheter från att krypa 

omkring i storskogarna i nord-västra 

Kambodja för att studera den illegala 

skogs-avverkningen där, eller ibland 

bergen i Shan-state i Myanmar för att se 

hur de Kinesiska guldgruvorna fungerar 

i detta område, tänkte jag att samma 

metod krävdes för att penetrera de 

taggtråds-inslutna sandtäkterna med 

olycksbådande skyltar om att hålla sig 

borta, hängande vid infarterten till 

Mälar-regionens sandtäkter.

Dessa farhågor visade sig dock snart 

vara helt ogrundade och ett mycket gott 

samarbete påbörjades med ansvariga 

för samtliga täkter inom behandlat 

område där backsvale-kolonier 

etablerats.

Många ansvariga visade ett genuint 

intresse för projektet och hur det går 

för backsvalorna i sina täkter. 



Antal backsvale-kolonier 

i Mälar-regionen 2018

Kolonier i täkter med industriell verksamhet........21           

Kolonier i nedlagda täkter………………………5        

Kolonier i ”husbehovstäkter”…………………...1            

Kolonier där schakt-arbete pågår…….………….1

Totalt antal kolonier…………………………..28

Storlek på kolonierna 

1-20 par………4                                                            

20 -50 par…….10                                                        

Över 50 par…...14

Kolonier i Stockholms Län……………………..10         

Kolonier i Uppsala Län………………………….9      

Kolonier i Södermanlands Län…………………..9



Jämförelse av utbredningen av backsvale-kolonier i Stockholms Län de senaste tio åren
- För ungefär 10 år sedan fanns det ca 30 täkter med backsvalekolonier i Stockholms Län. Således har 2/3 av backsvale-kolonierna gått förlorade sedan dess

- Sedan projektet startade 2016 har länet förlorat två kolonier

- Tre nya kolonier upptäcktes/etablerades i länet sedan 2016

Ca 2007 2018



Jämförelse av backsvale-kolonier i Uppsala Län de senaste tio ären



Hot mot kolonierna

1. Habitatförlust. Under de senaste 10 åren har 

enbart Stockholms Län haft ca 30 täkter med 

backsvale-kolonier som lagt ner verksamheten och 

återställt täkten, vilket fått till följd att kolonierna 

försvunnit.                                                

Forskning i Canada och Tjeckien har påvisat att 

omställningarna inom täkt-industrin på senare år 

varit den enskillt största anledningen till att antalet 

backsvale-kolonier kraftigt minskat.

2. Nederbörd och kyla under häckningen. Forskning 

i Tjeckien påvisade att antalet grävda botunnlar i 

kolonierna påtagligt minskade året efter en 

sommar med kraftig nederbörd eller kyla, speciellt 

efter detta skett efter att äggen lagts. 

3. Torka i övervintringsområdena. Forskning i 

Tjeckien och Storbritanien indikerar att torka i 

övervintringsområdena har stor betydelse.             

Populationen i Storbritanien mer än halverades 

t.ex i slutet av 1900-talet i samband med torka i 

övervintringsområdena i Väst-afrika.

4. 4 Predation. Falk, korp, räv och grävling men även 

angrepp av insekter och kvalster är väl kända.



Kolonier i naturlig ås-kant vs upplagd hög med stenmjöl

- Allt fler täktföretag har tvingats ställa om verksamheten från att bryta sand direkt ur åskanten till att spränga berg som mals till sand –stenmjöl.

- Detta har inneburit att mer än hälften av kolonierna i Mälar-regionen nu koloniserar upplagda högar med stenmjöl.



Lite fakta
- Kartläggningen har pågått åren 2016 – 2018.

- Totalt registrerades 35 kolonier under dessa 3 år.

- Av dessa kolonier försvann 7 under denna tid. 5 

från nedlagda sandtag, 2 pga bortgrävda häck-

väggar. Detta är 20% av registrerade kolonier.

- 2018 återstod 28 kolonier i behandlad region.

- Av dessa 28 kolonier befinner sig nästan hälften i 

faro-zoonen att försvinna inom de närmaste åren.        

Från nedlagda sandtag……………….....6 kolonier        

Från avslutand schakt verksamhet............1 koloni   

Från osäkra täkttillstånd framöver. Minst 2 kolonier 

Brist på häckväggar i små täkter………...3 kolonier

Totalt: 12 kolonier

- Samtliga kolonier i regionen, utom 4, har existerat i 

samma täkter åtminstone sedan 2000. Endast en av 

de övriga 4 är med säkerhet en nyetablering - 2015. 



En solskenshistoria
Hur en liten ”hushållsgrop” vid Edeby Våtmark förvandlades till en sprudlande backsvale-koloni med ca 80-100 par.









Några förslag 

till åtgärder
Fortsätta att årligen inventera befintliga och evt 

nya lokaler med backsvale-kolonier.i mälar-

regionen.                                                         

Om möjligt borde detta göras av intresserade 

medlemmar i de lokala klubbarna, i samförstånd 

med täktoperatörerna.där även möjligheter till 

att årligen gräva till lämpliga häckbranter bör tas 

upp med ansvariga på täkterna.

Speciellt i små täkter med begränsade 

möjligheter att husera sina kolonier kan man 

diskutera möjligheten av att lägga upp en hög 

speciellt åt svalorna.

Det vore bra om man började söka långsiktiga 

lösningar, speciellt för kolonier som riskerar att 

bli av med häck-möjligheter. Kan man t.ex flytta 

kolonier till närliggande, lämpliga lokaler? Går 

det att etablera nya kolonier vid våtmarker, 

fågelskyddsområden eller natur-reservat. Finns 

det  relevanta industrier – bergindustrin, flygfält, 

återvinnings-anläggningar  militära skjutfält etc 

som skulle vara intresserade av att anlägga en 

koloni i good-will/PR syfte? 


