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Oppsummering 
 
Sandsvale (Riparia riparia) er en art som i lengre tid har vært i tilbakegang både i 
Skandinavia og resten av Europa. I 2015 havnet den på den norske rødlista. I 2007 
kom en liten flokk med sandsvaler og bosatte seg i et nyetablert sanduttak på 
gården Aunhaugen i Hemne sør i Trøndelag. For å holde sandfasaden beboelig for 
sandsvaler trengte den en stadig økende mengde med vedlikehold. Dette medførte 
også at fasaden stadig forflyttet seg bakover og jevnlig «spiste» seg innover 
dyrkamarka i bakkant av lokaliteten.  
 
For på sikt å kunne beholde kolonien 
måtte det nye tiltak til. Å lage kunstige 
hekkeplasser til sandsvaler, såkalte 
sandsvalebygg, fantes det lite erfaring 
med fra Norge. I Storbritannia derimot har 
slike prosjekter blitt gjennomført en tid. 
Etter en del undesøkelser og vurderinger 
falt valget på å bygge en type 
sandsvalebygg som skulle kunne 
tilfredsstille ønskene om å ivareta både 
jordbruksinteresser og sandsvaler, og som 
i tillegg ikke skulle medføre for mye 
vedlikeholdsarbeid.                                                            Sandsvale (Riparia riparia)  
 
På grunn av at koloniens opprinnelige plassering var ganske utsatt for vær, vind og 
erosjonsrisiko var det i tillegg et ønske å få flyttet hele kolonien til en fredeligere og 
mer egnet lokalitet. Valget falt på et sted, ca 200 meter unna, like ved ei 
stilleflytende elv der sandsvalene i stor grad driver matsøk. 
 
Prosjektet ble beskrevet omtrent slik: Bygging av nytt sandsvalebygg, samt forsøk 
på flytting av en hel sandsvalekoloni. Det fantes ingen informasjon å oppdrive om 
tidligere lignende prosjekter. Det ble derfor søkt, og innvilget, økonomisk støtte til 
medgåtte utgifter, som et pilotprosjekt i Norge.  
 
I 2014 ble det bygget en enkel prototyp av et sandsvalebygg for å finne ut om 
sandsvalene var villige til å hekke i kunstige innretninger. Prototypen ble utplassert 
på toppen av sandskjæringa der sandsvalene hekket. Allerede det andre året 
hekket tre par i den midlertidige konstruksjonen.  
I 2017 ble to større kolonikasser bygget og satt opp i stedet for prototypen. Samme 
år ble sandsvalekolonien markant mindre, fra normalt 10-15 par var det nå bare 2-
3 fugler som holdt til på denne lokaliteten. Men også disse fuglene benyttet den 
kunstige hekkeplassen til hekking. 
Året etter ble den ene kolonikassen flyttet til det stedet det var ønskelig å få flyttet 
sandsvalekolonien. I 2019 ble også den siste kassen flyttet til samme sted. Dette 
året kom ikke sandsvalene tilbake i det hele tatt. 
Sandsvalebygget blir nå stående i påvente av at nye sandsvaler skal finne fram til 
denne lokaliteten.  
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Sandsvalenes biologi 

 
Sandsvala (Riparia riparia) er en liten spurvefugl i svalefamilien. Den har de senere 
år hatt en betydelig tilbakegang, og havnet derfor i 2015 på den norske rødlista i 
kategorien nær truet (NT). 
  

BESKRIVELSE 
Sandsvala er en av de minste svalene, normalt 12-13 cm lang. 
Oversiden er matt gråbrun, med noe mørkere håndsvingfjær. Undersiden er hvit 
med et gråbrunt brystbånd som deler det hvite området i to (Strupe og buk). 
Undersiden av vingene er mørk. Stjerten er grunt, men tydelig kløftet, og uten hvite 
flekker som klippesvale og ravinesvale. 
Sandsvala har en lett og rask flukt, og glideflyr ikke så mye. Under fartsøkning har 
den en spesiell flygeteknikk som gjør at vingene ser smale ut. 
  

UTBREDELSE 
Sandsvala er delt inn i fire underarter som fordeler seg over områdene fra Europa 
og Nord-Afrika, østover til stillehavskysten fra Kina til Sibir. Sandsvala holder også 
til i Amerika. Fra Alaska og Canada, sørover til Mexico. I vinterhalvåret trekker disse 
fuglene til områder enda lenger sør. 
 

 
  Sommerområder     Vinterområder     Helårsområder 
  
I Norge opptrer sandsvala over hele landet unntatt på kysten av Nord-Troms og 
Finnmark. Den er vanligst i lavlandet, og foretrekker kulturlandskap med vann, og 
da gjerne ved en større elv siden dens naturlige reirsted oftest finnes i utraste 
elvemeler. Menneskeskapte sandmeler som grustak og vegskjæringer er også 
populære tilholdssteder. Sandsvala liker seg ikke i for tettbygd strøk og tette skoger. 
Men på fjellet kan den hekke i blant, og da gjerne i torvtak på seterbygninger i 
bjørkeregionen. 
Bestanden er vanskelig å anslå, da den varierer mye alt etter tilgang på reirplasser, 
været over alpene under trekket og varierende hekkesuksess. Bestanden ble 
i 2004 estimert til å være mellom 100.000- 250.000 individer. I 2015 ble bestanden 
anslått til å være mellom 20.000 og 30.000 individer. Denne betydelige 
tilbakegangen førte til at sandsvala i november 2015 havnet på den norske 
rødlista. Også i de andre nordiske landene har det vært en tydelig reduksjon i antall 
sandsvaler i samme periode. 
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FØDE 
Sandsvala lever i all hovedsak av flygende insekter som fluer og mygg som den 
fanger ved å forfølge dem i lufta. Dietten kan også bestå av 
edderkopper og hoppende insekter, og de fanger en sjelden gang insekter på 
planter og vannflater. En forsker observerte en gang en sandsvale som fanget en 
liten fisk. 
Som de andre svaleartene drikker sandsvala vann ved å gli lavt over vannet og senke 
undernebbet nedi. En stor del av væskeinntaket kommer via insektene de spiser. 
  

HEKKING 
Sandsvala er en sosial art som helst hekker i kolonier, noen ganger med opptil flere 
hundre par. Opptil 3000 par er registrert på en lokalitet i USA. 
Hekkingen foregår helst i en loddrett sandskrent, for eksempel morenerygg, 
sandtak, elvekant eller lignende. Hannen og hunnen graver sammen ut en vannrett 
gang høyt oppe i skrenten. Denne er vanligvis 0,5-1 meter lang, men kan være opptil 
1,5m. Innerst utvider de gangen litt, og legger noen strå og fjær i en liten grop der 
eggene skal legges. Tidlig i juni legges 4-6 helt hvite egg som ruges i 12-16 dager av 
begge foreldrene. Etter ca. tre uker med mating fra begge foreldrene kan ungene 
fly, men de får mat enda en uke før de er selvstendige nok til at foreldrene kan 
begynne på et nytt kull. Ca 70% av de lagte eggene blir flygedyktige unger. Lokalt 
kan utrasing av kolonier redusere hekkesuksessen vesentlig. 
I de senere årene har det, også i Norge, blitt gjort noen forsøk på å få sandsvala til 
å hekke i kunstige hekkeplasser. Bare noen få har til nå lykkes med å få hekkende 
fugl i norske sandsvalebygg. 
 

 
Sandsvalene bruker beina når de graver ut nye reirganger. 
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TREKK 
I august-september flyr sandsvalene sørover i store flokker. Svalene trekker over 
Alpene, og været betyr mye for overlevelsen på trekket. Underveis og i 
vinterområdene samles sandsvalene sammen med andre svalearter i områder med 
siv og gressaktig vegetasjon for overnatting. 
Sandsvalene fra Europa tilbringer vinteren i Øst-Afrika sør for Sahara, ned til 
Mosambiq. Sandsvaler som påtreffes lenger sør kommer hovedsakelig fra Sibir og 
Øst-Asia. 
Vårtrekket starter i mars og i løpet av samme måned ankommer sandsvalene 
Europa. I slutten av April dukker de første opp i Norge. De fleste ankommer i løpet 
av mai, og tidlig på juni ankommer etternølerne. 
  

PREDASJON 
Sandsvala har få fiender, men grevling og rødrev kan i blant grave ut flere reir i en 
koloni. Katter, mårdyr, kråkefugler andre flygende jegere kan også jevnlig legge 
turen om en sandsvalekoloni for å se etter svaleunger som har falt ut av reiret. 
I Amerika er det kjent at slanger kan invadere reirhullene, og flytte seg fra hull til 
hull. Den oppholder seg gjerne dagevis i hvert hull mens den spiser og fordøyer 
svaleunger før den blir sulten og invaderer et nytt hull. 
  

 
Det skal være en veldig bratt og slett sandfasade hvis rødreven ikke skal klare å 
grave ut reirganger. 

  



                                     Sandsvaler -Fra sandtak til sandsvalebygg                                                         
 
 

 

7 

Sandsvala og mennesket 

 
Når sandsvaler skal grave ut reirganger vil de helst ha en tilnærmet loddrett 
sandskjæring. For å klare å grave må det ikke være for grove masser.  
 
Da isbreene gikk tilbake etter den siste istiden ble de fineste massene gjerne 
liggende igjen i bunnen av dalene. Flommer har siden gravd ut og endret på 
elvekantene, og mange steder gjør de fortsatt det. Opprinnelig var nok slike 
utrasinger i terrenget det mest foretrukne valget av hekkested for sandsvalene.  
 
Mennesket har alltid søkt å gjøre ting mer lettvint. Etter hvert som vår streben for 
areal har økt, har vi tilpasset omgivelsene etter vårt behov. Elveloner har blitt rettet 
ut og fylt igjen, elvekanter har blitt murt opp eller fylt med stein for å hindre 
utrasing.  Utallige hekkeplasser har forsvunnet som følge av slike og andre inngrep.  
 
Men mennesket har ikke bare ødelagt sandsvalenes hekkeplasser. Vi har også skapt 
nye egnede hekkelokaliteter. Særlig i massetak rundt omkring har sandsvalene 
funnet fine steder å etablere seg. Men på slike plasser oppstår det gjerne en konflikt 
mellom driveren av massetaket og fuglene. I praksis viser det seg at det ofte blir 
den sterkestes rett som gjelder, og at svalene må finne seg et annet hekkested.  
Tendensen nå er at uttak av naturlige masser reduseres til fordel for masser av 
sprengt fjell som knuses, noe som gir bedre kvalitet av massene til mange 
bruksområder. Dette gjør at det blir stadig færre åpne sandskjæringer og egnede 
hekkeplasser til sandsvalene. 
 

 
Her har sandsvalene funnet seg til rette i en lagerhaug i et steinbrudd 

 
Det er flere grunner til at sandsvala står oppført som «Nær Truet» (NT) på den siste 
rødlista som kom ut i 2015. Småfugljakt i Sør-Europa og Afrika, sprøyting mot 
insekter og nedbygging av våtmarker der svalene finner mat virker negativt på 
bestanden. Her i Norden er det hovedsakelig redusert tilgang til hekkeplasser og 
insekter som er problemet. For å avhjelpe utfordringene med tilgang på 
hekkeplasser finnes det flere muligheter.  
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KONFLIKTREDUSERENDE TILTAK 
 
Sesongfredning av kolonier. Det er ikke uvanlig at sandsvalene om våren kommer 
og slår seg ned i en sandskjæring eller lagerhaug inne på et anleggsområde. Det 
finnes etter hvert mange eksempler på at det nytter å ta kontakt med 
ansvarshavende og informere. Mange entreprenører har i slike situasjoner gått 
med på å frede kolonier og hekkeplasser fram til hekkesesongen er avsluttet. 
  
Endre profilen på fasaden til 45 graders helling. Sandsvalene vil helst ha en 
loddrett, og dermed rovdyrsikker, vegg å grave reirgangene sine i. (Figur 1.) 
 

 
 
 
 
 
 
       
         Figur1.                                        Figur2.                         Figur 3. 
 
Hvis maskinførere i hekkesesongen (fra slutten av april til ut september måned) tar 
ut masser på en slik måte at profilen flater ut (Figur 3.), blir sandskjæringa 
uinteressant for sandsvalene, og de vil lete etter et annet sted å hekke. Dette er en 
effektiv metode for å holde sandsvalene unna, og som ikke koster driveren av 
massetaket noe ekstra. Å ta ut masser på denne måten blir fort til en vane hos 
maskinførere. Hvis sandfasaden ikke flates helt ut (figur 2.) kan det hende at 
sandsvalene likevel prøver å hekke i skrenten. Med bare en lav loddrett sandfasade 
øker sjansene for at rev eller grevling vil prøve å grave seg inn til reirene. 
 
Sette igjen eller lage en egnet fasade til sandsvalene. Dette er en metode som 
fungerer godt for å flytte sandsvalene til et sted de kan hekke i fred uten å være i 
veien for den daglige drifta. Man kan samtidig få flyttet sandsvalene til et sted der 
reirrester og avføring i massene kan tolereres. Ved å deponere for eksempel 
finkornede ubrukbare masser og overskuddsmasser på riktig måte kan man enkelt 
lage til et sted som holder sandsvalene unna den aktive delen av massetaket. 
 
Ved å kombinere de to sistnevnte tiltakene kan man få tilnærmet full kontroll på 
hvor sandsvalene kommer til å bosette seg, og man kan "flytte" sandsvalekolonien 
til et roligere sted der den ikke forstyrrer eller begrenser driften i massetaket. 
 
Netting eller not. Der det ikke er praktisk mulig å flate ut fasadehellingen kan 
netting eller småmasket, kraftig not brukes for å hindre sandsvalene i å grave. Dette 
tiltaket medfører gjerne en del ekstraarbeid for entreprenøren og er lite brukt. 
  
Bygge et sandsvalebygg. Man kan tilby sandsvalene en kunstig boplass, med 

nødvendig trygghet, ro og nærhet til mat. Slike bygg kan utformes på utallige måter 
og tilpasses enhver arkitektur.  
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ULIKE TYPER SANDSVALEBYGG 
Kunstige hekkeplasser for sandsvaler kan konstrueres på mange vis, det er nesten 
bare fantasien som setter begrensninger. 
I grove trekk er det to hovedtyper; standard og industriell versjon.  

• I Standardversjoner bygges det inn rør som fungerer som reirganger i 
sandsvalebygget. Disse rørene fylles delvis med sand, og sandsvalene 
graver bort den overflødige sanda.  

• De industrielle variantene mangler rør til reirganger. De bygges med 
flygehull i framveggen. Bak den fylles det opp med sand som helst bør 
komprimeres så reirgangene ikke raser sammen i løpet av hekkesesongen. 

 
Et sandsvalebygg på Hareid. Bygget er satt 
opp helt nede i vannkanten for å hindre 
predatorer å komme til. Her er det laget 
ferdige reirganger som leder inn i hvert sitt 
reirkammer. Disse kan man komme til fra 
innsiden for å ringmerke sandsvaleungene 
før de blir flyvedyktige.  
Foto: Kjell M. Soot 
 
 
Norges eldste sandsvalebygg på Haukås. 
Dette er en vegg med flygehull. Bak veggen 
er det fylt opp med sand så sandsvalene 
kan grave ut reirganger i. Noen av flyge-
hullene har sandfylte rør til reirganger, 
mens noen er uten. Her er det ikke mulig å 
komme til reirkammerene. 
Foto: Håvard Bjordal 
 
På et pukkverk på Tau i Rogaland står dette 
sandsvalehøyhuset. Det består av et 
turbinrør med borede reirhull. Røret er fylt 
med sand som sandsvalene kan grave ut 
sine hekkeplasser i. 
Foto: Svein Tønnesen 
 
 
Utenfor Larvik finner vi dette 
sandsvalebygget inspirert av det britiske 
konseptet SAFE Artificial breeding sites. 
Innvendig er det sandfylte rør som er store 
nok til at de også fungerer som reirkammer 
til de hekkende sandsvalene. Her kan man 
komme til reirene fra baksiden for å 
ringmerke ungfugler. 
Foto: Tor Melseth 
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Sandsvalene på Aunhaugen 

 

2006-2009 
Høsten 2006 ble det tatt ut en del masser til utfyllinger på denne gården i Heim 
kommune. Der massene ble hentet oppstod da en tilnærmet loddrett sandskjæring 
med finkornet sand. Et velegnet hekkested for sandsvaler, skulle det vise det seg. 
Allerede neste vår kom sandsvalene og bosatte seg. 12 par hekket i sandskjæringa 
dette året og fikk fram ett eller flere kull hver. Også de neste årene var det ca 10 - 
15 par som holdt til på denne lokaliteten. 
Hekkeplassen består av silt, også kalt kvabb. Dette er veldig finkornige og til dels 
ustabile masser som det raser ut litt fra hele tiden. Og da særlig i vinterhalvåret. 
Etter få år hadde det rast ut såpass mye løsmasser at det var behov for å justere på 
sandfasaden hvis sandsvalene fremdeles skulle finne lokaliteten beboelig og 
rovdyrsikker.  
Så da var det bare å ta spaden fatt og grave. Gravearbeidet ble avsluttet da hele 
sandskjæringa hadde fått en jevn og tilnærmet loddrett fasade på ca. 2-2,5 meters 
høyde. I underkant ble det da naturlig nok en bred avsats i sandmelen. 
 
Det er krevende å få slike utspadde fasader helt loddrette, men det er viktig å passe 
på at det blir for bratt og slett til at rev og mink kan klatre opp til reirhullene. Det 
er ikke store avsatsen de trenger for å få fotfeste og komme seg litt opp. 
 

 
                          Å justere sandfasaden kan være arbeidsomt. Da er  
                          det være greit å være flere om jobben. 
 

2010-2013 
Hver vår fra 2010 og utover, før sandsvalenes ankomst, ble sandfasaden justert og 
utbedret. De massene som raste ut først var de øverste sandlagene under torvlaget. 
Da denne sanda forsvant ble det for lite hold i torva over, så det raste ut store biter 
av denne også. For fremdeles å opprettholde en tilnærmet loddrett fasade ble det 
gravd bort relativt mye sand i nedre del av sandskjæringa.  
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På dette viset «spiste» sandsvalelokaliteten seg, hvert år, omtrent en halv meter 
innover dyrkamarka over sandskjæringa.  
Gravejobben ble gjort med spade. For hvert år måtte den utraste sanda kastes enda 
litt lenger enn sist, etter som avsatsen under sandfasaden stadig ble bredere. Etter 
hvert ville jobben med å vedlikeholde denne fasaden uten hjelp av maskiner ha blitt 
veldig krevende. Det begynte nå å bli veldig arbeidsomt, men samtidig var det i 
tillegg ønskelig å beholde sandsvalekolonien som også i denne perioden holdt seg 
stabil med 10-15 hekkende par årlig.  
 

2014 – BYGGING AV SVALEKASSE PROTOTYP 
Spørsmålet før hekkesesongen dette året var vel omtrent slik:  
Hvordan kan sandsvalekolonien i framtida ivaretas på en minst mulig 
ressurskrevende måte? Og helst uten å redusere arealet med dyrka jord på 
oversiden? 
En måte å få til dette på kunne være å bygge hekkekasser til sandsvalene. Det fantes 
i 2014 tilnærmet ingen erfaring fra Norge om å lage kunstige hekkeplasser til 
sandsvaler, men i Europa, og spesielt Storbritannia, var det kunnskap å hente. Den 
britiske veldedige organisasjonen «The Sand Martin Trust» hadde over tid utviklet 
en fuglekasse tilpasset sandsvaler. Med utgangspunkt i deres løsninger bygde jeg 
våren 2014 en enkel prototyp for å prøve ut konseptet med kunstige 
sandsvaleboliger. 
I størst mulig grad ble svalekassen bygget av gjenbrukte materialer og kapprester 
av rør. 
 

 
Prototypen under bygging. Her mangler den bare endelokk i bakkant før den 
utplasseres og fylles med sand. 
 
Prototypen bestod av 7 stk. 75cm lange rør med en diameter på 125mm. Disse 
rørene ble skrudd fast oppå to bordkledningsbord, ett i front og ett i bakkant. Til 
front/fasade ble det også brukt bordkledningsbord med borede 45mm reirhull. 
Rørene, eller reirgangene, ble limt fast til dette bordet med acrylmasse. I tillegg ble 
det også påsatt et bord for å lage takoverheng over flygehullene. Dette ble en veldig 
skjør, men lett konstruksjon.  
Prototypen ble forsiktig utplassert på toppen av den eksisterende kolonien.  Rørene 
ble så fylt halvveis opp med sand fra sandtaket under. Dette ble gjort fra baksiden 
før endelokkene ble satt på. Sanda ble dyttet hele veien fram til reirhullet ved hjelp 
av en planke. 
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Etterpå ble ei isolasjonsmatte lagt over prototypen før alt sammen til slutt ble 
overdekket med sand og jord.  
Isolasjonsmatta ble brukt både for å hindre overoppheting fra sola og for å 
begrense vanninntrengning i sandskjæringa under i våte perioder. 
 
Bygging og montering av denne prototypen ble fullført i første halvdel av mai, før 
sandsvalenes ankomst. 12-15 par slo seg ned på lokaliteten og gjennomførte 
hekkinger med et par kull hver i løpet av sommeren. Samtlige svaler valgte å hekke 
i den utgravde sandskjæringa, mens svalekassen oppå sandskjæringa ikke ble 
bebodd. Men det var likevel noen svaler som i løpet av sesongen viste interesse for 
prototypen på toppen av sandskjæringa. 
 

2015 
Også våren 2015 måtte spaden brukes til å grave bort utraste masser under og på 
siden av den utplasserte prototypen. Ca 15 par bosatte seg på lokaliteten. Av disse 
valgte 3 par å gjennomføre hekkingen i prototypen. Alle tre var vellykkede 
hekkinger der ungene bodde trygt helt til de var flygedyktige. 
 

 
Prototypen ble helt enkelt bare lagt oppå den eksisterende sandskjæringa. 
 

2016 
I løpet av vinteren raste både sandskjæringa og prototypen ut. I april ble nok en 
gang sandskjæringa justert med spaden. Og prototypen, som i utgangspunktet var 
en skjør konstruksjon, ble lappet sammen igjen og gjort klar for en ny sesong. I mai 
dukket sandsvalene opp, og ca 15 par valgte å hekke her dette året. Flere av dem 
lyktes med å få fram to kull. Også dette året ble 3 av de vellykkede hekkingene 
gjennomført i den midlertidige prototypen. 



                                     Sandsvaler -Fra sandtak til sandsvalebygg                                                         
 
 

 

13 

2017 -BYGGING AV FULLSKALA SANDSVALEKASSER 
Målet denne vinteren var å få bygget ferdig to kolonikasser før sandsvalenes 
ankomst i mai. Selv om det ble brukt en del nye råvarer, så ble det også denne 
gangen i størst mulig grad bygget med gjenbruk av materialer og røravkapp. Det var 
ingen målsatte tegninger å oppdrive til denne konstruksjonen så det meste ble 
bygget med litt overmål og tilpasset etter hvert. 
 
Det første som måtte gjøres var å lage en solid og stiv bunn som skulle tåle transport 
med både jekketralle og pallegaffel.  Det var behov for totalt 78 rør med lengde på 
75 cm og diameter på 125 mm. Rørene fra prototypen ble også gjenbrukt. Kapping 
og tilpassing av disse var en møysommelig jobb. I fronten er det en fordel at de er 
helt rette, i bakenden er det for så vidt ikke fullt så nøye. 

 
Deretter ble det montert 80 cm brede sideplater på bunnen. Høyden på disse var 
foreløpig ukjent, så de ble laget med overmål og tilpasset takhøyden senere i 
prosessen. Det ble skrudd fast 50mm brede lekter mellom hver rør. Både på sidene 
og over/under.  
I fronten ble alle rørene skrudd fast i lektene for ikke å forskyve seg i 
lengderetningen. 
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Inne i sandmelen er det naturlig både kjølig og stille. Under, over og mellom alle 
rørene ble det lagt 50mm bygningsisolasjon. Dette ble gjort for å begrense 
oppheting fra sola og for å få lyddemping mellom reirgangene.   
I fronten ble det skrudd på dobbel lekt over den øverste rørraden for å få fall på 
taket. Rett oppå lektene ble det skrudd fast takbjelker.  
Frontplata ble tilpasset og flygehull på 45 mm boret inn til hver rør før plata ble limt 
fast til alle rørene og skrudd fast i lektene. Vanlig acrylmasse ble brukt som lim 

 

 
Baksida er avtagbar og festet med bolter og klomuttere som griper seg fast og låses 
når de dras inn i treverket av bolten første gangen. Eller de kan slås inn. Klomuttere 
ble festet på innsiden av lektene på sidene og undersiden av kolonikassen. I 
øverkant låses bakplata i et spor mellom lekta og takskjegget. 
 
 
Bolt og klomuttere (islags- 
muttere) til venstre. Bolt som 
holder bakveggen til høyre.  
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Etter å ha laget ferdig takskjegg foran og bak, samt taktro, var det klart for å legge 
tak. Taket ble lagt på etter anvisning fra fabrikat og i tillegg limt og skrudd fast ved 
kantene. Acrylmasse var velegnet også til dette. 

 
Siste finpuss var å skjære bort overskytende takpapp og å male. Lyse farger ble valgt 
for å begrense oppvarming fra sola. 
 
Da vårsnøen var smeltet og sandskjæringa ferdig gravd og justert ble en relativt stor 
og lang rampe bygget oppå sandskjæringa. Oppå denne ble så kolonikassen plassert 
og godt forankret. Luftrommet i fronten, mellom kolonikassen og sandskjæringa, 
ble tildekket med plater som ble til overs under bygginga. 
Bakerst på rampen ble det plassert en pall med betongheller. Dette skulle fungerte 
som motvekt i tilfelle det skulle rase ut sandmasser under kolonikassen. På denne 
måten ville ikke kassen falle utfor og havarere i et eventuelt ras. 
 

 
Den neste jobben var å fylle reirgangene med finkornet sand. Til dette ble det brukt 
ei meterlang rør med diameter på 110mm som passet inni reirgangene. 75 cm av 
denne røra ble kløyvd på midten og den ene delen ble fjernet.  
Den halve 110-røra ble så fylt med sand og ført inn i reirgangene. Da den var helt 
inne ble den snudd opp ned og dratt ut samtidig som den ene hånda dekket 
125mm-røret og holdt igjen sanda så den ble liggende igjen inne i reirgangen Dette 
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var en veldig rask og effektiv metode for å fylle reirgangene med passe mye sand. 
Sanda som ble brukt, silt eller såkalt kvabb, kom fra sandskjæringa rett under 
kolonikassen.  

 

 
Fyll halvrøret med sand, skyv inn, snu halvrøra opp ned, hold imot sanda så den blir 
liggende, dra ut. Repetér. 

 
 
Til slutt ble endelokk montert på samtlige reirganger før bakplata ble montert. Og 
dermed var det klart til innflytting. 
 

  Sanda er på plass og endelokkene monteres. 
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Begge kolonikassene er på plass og klare til innflytting. 
 
Våren 2017 ble sen og kald. Noe som gjorde at det var veldig lite insekter og mat til 
trekkfuglene i området. Dette kan være årsaken til at fuglene, som likevel ankom 
nesten til normal tid og i normalt antall, plutselig ble borte igjen. Bar ett par slo seg 
ned og gjennomførte hekking på lokaliteten i år. Men til alt overmål valgte paret å 
bosette seg i svalekassen i stedet for i sandskjæringa under. Der fikk de fram to 
flygedyktige unger. 
 

2018 
Sandfasaden ble også denne våren justert før sandsvalenes ankomst. I tillegg ble 
den ene kolonikassen flyttet til sitt permanente sted. Den gjenværende ble bare 
dratt litt lenger inn på kanten så den ikke skulle stå i fare for å rase ut i løpet av 
sesongen. Dette på grunn av at det hadde rast unna såpass mye sand under den i 
løpet av vinteren. 
 
Også denne våren og sommeren ble rolig. Viltkameraet avslørte at kun ett par var 
innom for visning om våren. Ikke før i juli ble det observert sandsvaler her igjen. Da 
var det tre stykker som viste interesse for to reirhull i svalekassen. Det viste seg 
imidlertid etter sesongslutt at det ikke har blitt bygget reir i disse to hullene.  
 
Da sesongen var over ble alle reirgangene kontrollert fra baksida. Det var dratt inn 
en del strå og påbegynt reirbygging i flere av reirgangene.  I 3 av reirene lå det igjen 
2 egg. Og samtlige var forlatt. Alle de berørte reirgangene befant seg i øverste rad 
i kolonikassen.  
Det er mulig at de tre sandsvalene som 
holdt til på denne lokaliteten ordnet seg 
med flere reir enn de kunne håndtere. 
Trolig var d ette også såpass sent i 
hekkesesongen at høsttrekket var i gang, 
så det er også mulig at reirene ble forlatt 
fordi fuglene valgte å starte trekket 
sørover. 

Ett av de forlatte reira i kassen 
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Etter at sandsvalene hadde forlatt lokaliteten for sesongen ble også den andre 
sandsvalekassen flyttet de 200 meterene til sin endelige plassering på motsatt ende 
av gården.  
Ca 20 meter unna den nye plassen renner ei rolig elv der svalene driver utstrakt 
matsøk gjennom hele sommeren. I skyggen av trærne, med åpen beitemark foran 
kassene burde dette være en egnet plassering.  
På grunn av tidsfrister i forhold til tildelte tilskudd for prosjektet måtte 
kolonikassene være på sin endelige plassering før neste hekkesesong, selv om dette 
ikke var ideelt med tanke på at sandsvalekolonien nå var på et absolutt minimum. 
Det hadde vært ønskelig å kunne utsette flyttinga til kolonien igjen hadde økt til 
normal størrelse. 
 

 
 
Kassene ble plassert side om side på et høyt stativ, med en liten vinkel mellom dem. 
Undersøkelser antyder at sandsvalene virker å foretrekke en fasade der veggene 
vinkler innover i forhold til en fasade der veggene vinkler fra hverandre.  
Mellom kassene og bakken ble det bygget en trevegg for å få til en loddrett 
«fasade», og for å begrense tilgjengeligheten for eventuelle rovdyr. Til slutt ble alle 
tomme og brukte reirganger fylt opp med sand. Demed var det klart til neste 
hekkesesong. 
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2019  
For første gang på mage år var ikke sandfasaden lenger egnet som hekkested for 
sandsvaler. Våren var kald, med et større snøfall i mai som ble liggende flere dager. 
Dette påvirket nok mattilgangen til både sandsvaler og andre insektspisende fugler. 
Også flere andre steder i kommunen var sandsvalene fåtallige og ganske sent på 
plass. 
 
På Aunhaugen ble det ikke observert en eneste sandsvale i løpet av sommeren, 
verken ved sandtaket eller ved kolonikassene, men det kan jo likevel ha vært noen 
fugler innom sandtaket og funnet ut at hekkeplassen ikke lenger var brukbar.  
 
Kolonikassene blir nå stående på sin nye lokalitet nede ved elva. Erfaringer fra 
andre sandsvalebygg i Norge er at det kan ta mange år før nye sandsvaler finner 
fram til den kunstige hekkeplassen og tar den i bruk. Men det finnes også eksempler 
på at selv om sandsvalene finner fram til sandsvalebygget allerede det første året, 
har de valgt å ikke ta det i bruk. 
 
 
 

FLYTTING AV SANDSVALEKOLONIEN -OPPSUMMERING 
Det gikk greit å få sandsvalene til å hekke i kassene mens de var utplassert oppå 
sandfasaden. Allerede det andre året de hadde muligheten, valgte noen sandsvaler 
å hekke i den provisoriske prototypen selv om det samtidig var gode muligheter for 
å grave ut nye reirganger i den naturlige sandskjæringa noen cm lenger ned.  
 
Ifølge enkelte forskere skal ungfugl bli preget på valg av hekkested ut fra hvor de 
selv vokste opp. Så å flytte kassene en såpass kort strekning som 200 meter burde 
egentlig fungere, da sandsvalene i stor grad har drevet matsøk i området rundt den 
nye lokaliteten og uten tvil ville funnet fram til dem.  
 
I utgangspunktet var det tenkt at flyttinga av kolonikassene skulle skje mens 
sandsvalekolonien var normalt stor for denne lokaliteten (ca. 10-15 par). Selv om 
forholdene tilsa at flytting burde utsettes på grunn av den lave bestanden i kolonien 
på dette tidspunktet kunne uheldigvis ikke flyttinga utsettes ytterligere på grunn av 
administrative tidsfrister som måtte overholdes.  
 
Hele den perioden kolonikassene var under flytting var sandsvalekolonien på sitt 
absolutte minimun, med bare noen få fugler. Dette var et dårlig utgangspunkt og 
medvirket nok trolig til at delprosjektet med flytting av hele kolonien ikke lykkes, 
og at sandsvalene ble helt fraværende det siste og mest avgjørende året.  
 
Det er umulig å vite hvorfor sandsvalene ikke kom tilbake etter vinteren, men når 
det er snakk om så få fugler er det en mulighet for at alle fuglene fra kolonien på 
Aunhaugen har slått seg sammen med en annen koloni. Det er også en mulighet for 
at samtlige som hadde tilhørighet til denne kolonoien av en eller annen grunn har 
omkommet i løpet av vinterhalvåret.  
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Kamera og direktesending 

I samarbeid med nettstedet Zooom.no var det meningen at det gjennom 
hekkesesongen 2017 skulle sendes døgnkontinuerlig direktefilm fra et av reirene i 
kolonikassen. Slik skulle hele verden få sett unike bilder av livet i et sandsvalereir.  
 
Bakerst i en av reirgangene ble det satt inn en spesialtilpasset kameramodul. I 
mange av de andre reirgangene ble det laget og satt inn blokkeringer for å korte 
inn reirgangene med tilsvarende lengde som lengden på kameramodulen. På denne 
måten kunne kameraet flyttes til en alternativ reirgang ved å bytte plass på 
blokkeringa og kameraet. 
 

Ønsket var å få produsert og 
sendt ut slike bilder fra et 
sandsvalereir gjennom en hel 
hekkesesong. Slik skulle folk 
kunne sitte hjemme å følge med 
og oppleve naturen hjemmefra på 
en ny måte. 
Foto: Rutlandwater.org.uk 
 

I siste liten før sandsvalenes ankomst ble kamerautstyret rigget opp. Det ble lagt 
fram strøm til hekkeplassen og router og mobilt bredbånd ble koblet til kameraet. 
På grunn av at det naturlig er lite lys inne i sandsvalereir ble det montert et 
nattkamera for å kunne fange sandsvaleaktivitetene på film. 
Etter noen tekniske utfordringer kom etter hvert kameraet på nett og kunne sende 
bilder. Så da var det bare å vente på at sandsvalene skulle ankomme.  
 
Til vanlig tid ankom 10-15 par og begynte så vidt å etablere seg. Etter en periode 
med kaldt og dårlig vær forsvant nesten alle fuglene. Bare ett par valgte å fortsette 
reirbygginga. De valgte til slutt å hekke i kolonikassen, men hullet de valgte var et 
av dem som ikke var klargjort for eventuelt filming. Dermed lot det seg ikke gjøre å 
få kringkastet direktesendt sandsvalehekking dette året.   
 
Det ble med dette ene forsøket. Prosjektet ble allerede neste år lagt på is på grunn 
av reduserte budsjetter hos filmprodusenten. 

 

  
Kameraet ble montert inni ei 110mm rør som ble tilpasset innerdiameteren på 
reirgangene. Det ene sandsvaleparet som hekket her dette året valgte å bo i 
nabohullet til kameraet.  
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The Sand Martin Trust  

 
Denne britiske organisasjonen ble stiftet i år 2000 og har som formål: 

• Å bevare sandsvala som art og bevare og rekonstruere hekkehabitater til 
arten. 

• Å øke kunnskapsnivået i befolkningen om sandsvalas økologiske krav, og da 
spesielt behovet for trygge hekkeplasser. 

• Å utføre nødvendige undersøkelser/forskning for å ivareta sandsvalene. 
 
The Sand Martin Trust driver hovedsakelig med rådgivning, både til privatpersoner 
og organisasjoner, angående sandsvalenes oppførsel og krav ved både oppføring av 
sandsvalebygg og vedlikehold/rekonstruering av naturlige hekkeplasser. The Sand 
Martin Trust gir dog ikke spesifikke råd angående konstruksjon og kostnader. 
 
Èn av initiativtakerne, Edward Cowley, har uavbrutt siden 1965 forsket på 
sandsvaler i Storbritannia. I starten foregikk forskningen kun på naturlige habitater, 
men i 1971 lagde han det første sandsvalebygget. Etter noen år med prøving, feiling 
og justeringer har han utviklet et relativt enkelt og kostnadseffektivt sandsvalebygg 
som fungerer godt (SAFE artificial breeding sites), hvorav det er èn type for årlig 
manuelt vedlikehold og èn for industrielt vedlikehold.  
 

 
SAFE artificial breeding site © The Sand Martin Trust 

  
For å samle informasjonen har Edward Cowley skrevet en omfattende håndbok på 
100 sider; Sand Martin artificial breeding sites. Dette er ei omfattende lita bok som 
tar for seg det meste man bør tenke på før man begynner å bygge. Den starter med 
å begrunne behovet for å hjelpe sandsvalene med tilrettelegging av hekkeplasser, 
før den tar for seg hvor og hvordan slike hekkeplasser bør bygges. Hvilke krav og 
ønsker sandsvalene har til hekkeplassen omtales også. Og det er et eget kapittel 
om predatorer og parasitter, og forebygging mot disse før det kommer en 
prinsippresentasjon av de tidligere nevnte konseptene for kunstige hekkeplasser. 
Vedlikehold og oppfølging er selvfølgelig også med, samt noe om reirkameraer 
og nedlagte grustak.  
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Tilskudd og støtteordninger 
 
Det finnes flere steder man kan søke om økonomisk støtte for å hjelpe sandsvalene. 
Det er ikke så enkelt å orientere seg fram blant alle støtteordninger som finnes, 
men med litt innsats på dette området kan det godt hende man får redusert 
utgiftene sine noe. Det finnes både offentlige midler og private stipender og legater 
som støtter opp om slike prosjekter som dette. Her er noen aktuelle steder å sjekke 
litt nærmere: 
 

OFFENTLIGE STØTTEORDNINGER 
Det kan være verdt å undersøke mulighetene for tilskudd fra Klima og 
Miljødepartementet. Etter at sandsvala havnet på rødlista i 2015, åpnet det seg 
flere muligheter fra det offentlige.  
Fylkeskommunene/regionene har litt forskjellige støtteordninger, og det kan lønne 
seg å undersøke mulighetene her også. 
SMIL (Spesielle Miljøtiltak I Landbruket) forvaltes av kommunene på vegne 
fylkene/regionene. Dette er et spesielt tilskudd som man få i samarbeid med en 
bonde. Det settes en del krav for å kunne utløse et slikt tilskudd, men det er slett 
ikke umulig. 
Enkelte kommuner har også egne ordninger for miljø og naturtiltak. 
 

PRIVATE STØTTEORDNINGER 
Flere private miljø- og naturorganisasjoner kan være aktuelle bidragsytere til et 
sandsvaleprosjekt, avhengig av hvilket prosjekt det er snakk om. Eksempelvis Norsk 
Ornitologisk Forening (Nof) eller en av deres mange fylkeslag eller lokallag. Nof 
forvalter også flere fuglevernsfond som kan være aktuelle. Informasjon om dem 
finnes på Birdlife.no 
Det finnes en hel del stipender og legater til alle salgs formål i Norge. På nettstedet 
Legatsiden.no er trolig de fleste av dem samlet og de kan søkes fram ut i fra 
kategori eller søkeord. 
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