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Sandsvalene i Rissa
Elva Skauga, som renner gjennom Skaugdalen og Døndalen i Rissa/Indre Fosen
kommune, er kjent som en god smålakselv. Den er for det meste omgitt av
dyrkamark, og tidligere var elvebreddene en viktig hekkebiotop for sandsvaler.
Etter elveforbygningenes tid forsvant imidlertid sandsvalene fra elvekantene. Nå
ser det ut til at sandsvalene overlever likevel, i en biotop som er litt annerledes, og
med god hjelp fra en naturinteressert grunneier.

Da jeg var guttunge lekte vi
ofte i Skauga.
Svømmeopplæringa var

unnagjort, og med noen større gutter
som badevakter fant vi oss noen
stilleflytende badehøler i elva.

Badingen hadde et spenningsmoment
i tillegg til svømmingen, og det var at
vi dykket etter sluker som fiskerne
hadde satt fast på bunnen. Mange

sluker ble hentet opp, og slukeeskene
våre fikk verdifullt tilskudd. Vi var
selvsagt ivrige fiskere også, men ikke i
Skauga der man måtte ha fiskekort.

Vi prøvde også å fange smålaks
med hendene, men det var ikke lett.
Jeg husker jeg hadde tak i en ganske
stor laks en gang, men den var glatt
og glapp lett unna.

Jeg husker godt raskantene langs
elvebreddene, for her hekket
sandsvalene i stort antall. Noen av
oss var eggsamlere, og det var sikkert
noen som greide å få tak i
sandsvaleegg. Det var imidlertid
vanskelig å nå inn i hulene deres uten
å ødelegge reirene, for det ville vi jo
helst ikke. Så jeg har aldri hatt
sandsvaleegg i den lille eggsamlingen
min, en hobby som jeg sluttet med
ganske raskt og som nå heldigvis er
blitt forbudt.

Odd Rygh

Bilde øverst: Noen av reirinngangene til
sandsvalene i Rissa. I sandsvale-
koloniene kan det være svært tett
mellom reirhullene. Foto: Odd Rygh.
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Når vannføringen i elva var stor,
gikk det ofte små ras i elvesvingene.
Dette skjedde helst høst, vinter og
vår, og rasene «spiste» ofte litt av
matjorda. Mesteparten av elva renner
som sagt gjennom jordbruksområder,
og når dyrkamarka raser ut blir det
selvsagt problematisk. Noen steder
var det imidlertid oreskog, og der var
det ikke like store konsekvenser om
noen oretrær forsvant ut i elva.

På 1980- og 1990-tallet ble store
deler av elva steinsatt. Dette skjedde
etappevis, og man har også i dag
mindre steinsettingsprosjekter langs

elva. At det hekket en liten fugleart
her, som var avhengig av raskantene
langs elvebredden, var noe man ikke
tok hensyn til.

Resultatet ble at sandsvala forsvant
som hekkefugl langs elva. De
fortsatte imidlertid å hekke i mindre
antall i naturlige raskanter andre
steder i bygda, samt i små og store
sandtak som fantes enkelte steder. I
det store sandtaket på Garmo har det
hekket sandsvaler lenge, selv om
antallet til å begynne med ikke var
veldig stort. Det er herfra resten av
artikkelen skal handle om.

Grunneier Olav Garmo hadde
glede av at sandsvalene hekket i
grustaket hans. Det fantes kanter og
skråninger som egnet seg bra som
hekkeplass, men antall reirhull ble
aldri mer enn ca. 70 fordi det ikke var
bratt nok og med riktig konsistens på
jorda over alt. Han var imidlertid
svært omtenksom når det skulle tas
sand ut av sandtaket, så han sperret
av sandsvalekoloniene slik at sanden
ble hentet kun i områdene rundt i
hekketida.

Sandsvalene lyktes gjennom
hekketiden pga. dette, og det fantes

Slik ser Skauga gjennom Døndalen ut i dag, etter steinsetting av elvekantene på 80- og 90-tallet. Foto: Odd Rygh.
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også en liten raskant på andre siden
av veien som ble brukt i et år eller to.
Her raste det imidlertid ut litt, og
kanten ble ikke så bratt etter hvert.
Sandsvalene greide derfor ikke å lage
en ny koloni her senere. De fleste
reirhullene raser for øvrig sammen i
løpet av vinteren, så raskanten må stå
klar for at sandsvalene skal lage årets
koloni.

Olav hadde raskanter på østsiden
av veien hvert år, så 70-80 reirhull ble
det vanlige i årene 2011-2014.
Sanduttak fra de nærliggende
områdene ble utsatt til

hekkesesongen var ferdig, så
hekkingen ble svært vellykket. Ingen
rovdyr kom til i området heller, selv
om vi et par ganger har sett spor
etter klør et par steder. Det vanlige
var at det ble for bratt for dem, og
det viste seg også at det var vanskelig
å grave seg ned til egg og unger fra
oversiden, selv om vi så at det var
gjort et par steder.

Så fikk Olav ideen om å skjære til
større kanter med maskiner som han
hadde tilgang til i sandtaket, og dette
førte til en enorm framgang i
sandsvalebestanden her. I 2015 økte

sandsvalebestanden til det dobbelte
av året før, for ca. 150 reirhull ble det
nå. Dette fortsatte han med i årene
framover, og i 2016 var det 230
reirhull og i 2017 var det «rekord» på
270 reirhull. I 2018 og 2019 var den
samme jobben gjort, men da var
antall reirhull 230-250. Så det ser ut
til å ha stabilisert seg på dette tallet,
selv om det sikkert kan bli enda flere
etter hvert.

Vi i NOF, Fosen lokallag, synes
dette er et veldig spennende prosjekt,
så vi har et veldig bra samarbeid med
grunneieren hvert år. Han har ikke

Slik så det ut i april i år. Grunneieren har allerede «skåret» til kantene slik at de står klare til sandsvalene. Foto: Odd Rygh.
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krevd mye økonomisk kompensasjon
for arbeidet. F. eks. går det med en
del drivstoff til maskinene han
bruker, men vi vedtok at han skulle få
3000 kroner fra foreninga vår for å
drive med dette arbeidet hvert år. Vi
har også sett på mulighetene for å
søke om prosjektmidler fra
Miljødirektoratet, Fylkesmannen
m.m., men selv om sandsvalen regnes
som en nær truet art finnes det ikke
ressurser å søke på.

I år setter vi i gang bearbeidingen
av kantene i sandtaket i slutten av
april, for det bør stå klart når
sandsvalen ankommer Trøndelag i
begynnelsen av mai.

Her er det to store «brattkanter» både til venstre og høyre i bildet. Mange reirhull på begge steder. Foto: Odd Rygh.

Her har et rovdyr greid å komme seg opp til ett av hullene og gravd det ut.
Foto: Odd Rygh.
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Arbeidet handler om to viktige
ting, nemlig å lage kanter i riktig type
sand og at kantene er bratte og høye
nok. Kantene raser ut litt hvert år,
slik at de blir slakke i bunnen. Da blir
det lett for rovdyr å komme opp til
reirene, og det viser seg at
sandsvalene ikke etablerer seg hvis
det blir for slakke kanter opp mot
reirene.

Noen av reirhullene har sikkert
ikke vært i bruk, men det er vanskelig
å følge hekkingen gjennom hele
sesongen. Noen hekker tidlig, andre
venter litt, noen mislykkes i første
forsøk osv.

Det var hektisk virksomhet med

mating, med store unger i mange av
reiråpningene, og i mer enn 70% av
hullene var det aktivitet de timene jeg
satt her og fulgte med. (Brukte
utskrifter av bilder og krysset av når
jeg så aktivitet i reiråpningene.) Det
kan godt være at det i mange av de
resterende hullene fortsatt var egg, så
da var det selvsagt ingen fugler som
fløy ut eller inn. Aktiviteten i hvert
hull kan altså variere noe, fordi
enkelte par presterer å å få fram to
kull i løpet av sesongen. Da blir det
lite aktivitet i den ene åpningen når
de andre kullene har store unger som
sitter helt utenfor hullet og mates.
Noen par kan også ta i bruk nye hull

etter at de har prøvd å lage et annet,
så antall fugler kan være vanskelig å
anslå.

I år har grunneieren bearbeidet
skråningene igjen, for reirhullene
raser sammen fra et år til et annet.
Han har «skåret til» skråningene, slik
at de står klare når årets sandsvaler
dukker opp i starten av mai. Det bør
bli plass til mange i år også, for
området er stort.

Det finnes faktisk et lite sandtak på
andre siden av veien også, et sted
som en annen grunneier av og til
henter ut litt sand. Her hekket det
noen sandsvaler for noen år siden,
men så sklei kantene ut og det ble en

Bilde øverst: Overflyvende sandsvale. Foto: Øystein R. Størkersen.

Bilder under: Sandsvaleunger sitter på en hylle i kolonien. Foto: Odd Rygh.
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del vegetasjon i dette sandtaket.
Derfor hekket de ikke her lenger,
men i år ser det ut til å bli muligheter
igjen hvis den andre grunneieren lar
det stå uberørt i hekkesesongen.

Unntaksvis kan sandsvalene hekke
i hulrom i brupilarene på ei bru, for
det var noe jeg opplevde på
Østlandet i fjor sommer. De graver
ikke i sand når de bruker disse
hulrommene, men i murer med
hulrom kan man også tiltrekke
sandsvaler lettere hvis man fyller litt
sand inn i dem. Da graver de en
åpning inn til hulrommene som ligger
innenfor, hvilket noen også har prøvd
ut ved å gjøre noe tilsvarende med en
«vegg» med leca-blokker.

I 2010 valgte NOF sandsvala som
Årets fugl. Den gangen ble
sandsvalebestanden beregnet å ha
hatt en nedgang på 50 % i løpet av 20
år. Derfor blir sandsvala kategorisert
som «Nær truet» (NT) på den norske
rødlista for arter. Omfanget av

egnede hekkeplasser for sandsvala i
Norge er stadig i nedgang, og er
antakelig en av flere faktorer som har
en negativ påvirkning på bestanden.
Framover blir det derfor viktig å ta
vare på sandsvalenes hekkeplasser,

både de naturlige og de
menneskeskapte, og sikre at de får
fred i hekkesesongen. Derfor er de
beskrevne tiltakene viktig å få i gang,
og det er også viktig å ta vare på de
naturlige hekkeplassene.

Her er det lille sandtaket på NV-siden av veien. Der kan det etableres en mindre koloni hvis det får stå urørt om sommeren.
Foto: Odd Rygh.

Hektisk virksomhet med mating og store unger i mange av reiråpningene.
Foto: Odd Rygh.




