


• Riparia riparia - ”den som häckar vid strandbrinkar”.

• Föredrar jordartsfraktionerna finmo-grovmo-finsand.

• Holarktis utbredning, häckar alltså i hela Eurasien och Nordamerika.

• Heter Sand Martin i gamla världen och Bank Swallow i den nya världen.



• Häckar i kolonier om 10 – 2 000 par, men kolonier på över 50 par är inte så 

vanliga.

• Har i Sverige minskat från uppskattningar på 1970-talet på 300 000 par till 56 000 

(2009).

• Rödlistad i kategorin Nära hotad sedan 2005, och riskerar att hamna som Sårbar 

2020.

• De flesta svenska backsvalor häckar i grustäkter. Antalet grustäkter med tillstånd 

var 3 785 år 1995 och beräknas nu (ArtDatabanken) vara nere på en bra bit under 

1 000.

• Bara cirka 10 procent av landets backsvalor häckar i helt naturliga miljöer.







• Ihåliga betongblock på 

betongplatta.

• Plaströr som isoleras med cellull.

• Lager av puts på utsidan.



Stod tomt i åtta säsonger innan det blev bebott. Därefter stadig koloni.



Lecablock, 25 cm höga mot varandra + 50 cm rör som är 5 cm i diameter. Där bakom reden som är 25 + 

25 + 30 cm i ett vattentåligt material.



• Gammal hög med jordmassor från 

Örtofta sockerbruk som blev 

liggande.

• Efter ett uttag då en brant tillkom 

bildades 1999 en liten koloni och 

högen fredades.



• Med grävskopa schaktas varje år 

högen så branten finns kvar.

• Mellan 150 och 600 par har 

årligen häckat under 2000-talet.

• Predation från räv, tornfalk, 

sparvhök, lärkfalk, skata, 

fiskmås, förvildad tamkatt och 

iller. Räv är värst. 

Spillepeng, Skåne





• 140 ton stenmjöl i en hög hösten 2017

• Grävskopa la gruset i en 15 meter lång konstgjord 

brink.

• I maj 2018 började den första backsvalan bygga.

• Cirka 15 par påbörjade bobygge.

• Till årets säsong ska ytterligare 140 ton stenmjöl 

adderas.

• Inga problem med predation.

Getterön, Halland



• Personligt initiativ av PG Wettsjö. Byggt vid Kalixälven för tre år sen.

• Backsvalor prederade av hermelin. För 40 år sen flera hundra par, idag 

inga alls.

• Inga häckningar ännu.

Hakkas, Gällivare, Lappland



Bygglov inlämnat. Förhoppning att börja bygga med start i vår.



Köpt från England.

Pris 29 pund (18 om 

man köper många, i 

Torslandavikens fall 120 

stycken)

+ frakt



Några slutsatser och erfarenheter

• Predation är något som kan påverka negativt, hur kan denna minimeras?

• Viktigt med brant.

• Sand, stenmjöl, jord eller helt konstgjort verkar inte spela roll.

• Bodjup mellan 50 och 160 cm.

• Närhet till vatten ökar chansen

• Tålamod. Det kan ta många år innan de blir besatta.

• Stort intresse. Marks fågelklubb är också på gång och flera andra.


