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Sammanfattning 
Mälaröarnas Ornitologiska Förening (MOF) har inventerat backsvala i fem stora grusgropar i 

Stockholmsområdet 2017 och 2018. Grusgroparna ägs av Jehander. Totalt berördes ca 75 % av de 

häckande backsvalorna i Stockholms län av projektarbetet (figur 1). Dessutom ingick Wij grustag strax 

utanför länsgränsen.  År 2017 undersöktes var svalorna häckade i de olika grusgroparna och 

anvisningar gavs till personalen om att skapa och även sätta undan vissa branter inför den 

kommande häckningen 2018. Det visade sig dock att backsvalorna hade många alternativ till att 

etablera sina kolonier i de stora grustagen. Styrning av svalorna till en viss plats fungerade alltså inte 

så bra.  

År 2018 har de olika häckande grupperna av svalor studerats mer i detalj (se tabell 1 och 2). 

Häckningen för 20 grupper har beskrivits och råd och anvisningar getts för deras skötsel. Personalen 

är i regel mycket positiv till detta. Totalt finns ca 1050 par svalor i grusgropar i Stockholms län. Det är 

sannolikt en minskning på ca 20 % under det senaste decenniet. Något direkt hot mot de 

kvarvarande svalorna i länets stora grusgropar, som har brytningstillstånd ytterligare ett par 

decennier, finns inte. Det är dock viktigt att de platser där det finns häckande backsvalor idag inte 

minskar i antal eftersom populationens storlek främst är en funktion av antalet häckningsplatser. 

Vid förändrade brytningsförutsättningar ( t.ex. övergång till brytning under vatten)  bör man fortsatt 

säkerställa häckningsplater för svalorna. Vill man behålla eller öka svalpopulationens storlek kan man 

lägga upp grushögar i utbrutna grustag eller på nya platser och säkra så att dessa kontinuerligt sköts 

över tid. Exempel på hur detta går till finns på flera håll i landet. Lokala naturskyddsföreningar bör 

kunna ta som sin uppgift att bevaka vad som händer i just deras svalkoloni. 

Figur 1. Backsvalekolonier i Stockholmsområdet. 

Svart (AB-län) och blått (C-län) är Jehanders 

grustag i projektet. Rött är övriga grustag i 

Stockholms län enligt Legnell (2018). 



Inledning 
Efter kontakter mellan Sand & Grus AB Jehander, Lötens grustag och Mälaröarnas Ornitologiska 

Förening beslöts hösten 2016 att med stöd av Heidelberg Cement i dess egenskap av ägare av 

Jehander och i samarbete med BirdLife International vilka två parter redan hade ett samarbete i 

naturvårdsfrågor att ett tvåårigt forsknings- och naturvårdsprojekt angående backsvala skulle startas. 

SOF-Birdlife Sverige skulle medverka. Projektet syftade till att undersöka backsvalans 

häckningsförutsättningar i Stockholmsområdet. Det fanns indikationer på att arten minskade och 

även på att hänsynen vid artens häckning i grustagen kunde förbättras genom aktiva åtgärder från 

personalen där. 

Projektet har löpt häckningssäsongerna 2017 och 2018 och föreliggande text är en preliminär 

redovisning på svenska av de resultat som uppnåtts. Generellt kan sägas att grustagspersonalen i den 

mån de känt till artens förekomst i regel har tagit väl hand om svalorna och genom projektet har vi 

upplevt att intresset för backsvalan och dess välbefinnande ökat inom företaget Jehander.  

Samtidigt behövs ett kontinuerligt flöde av information och vid personalomsättning måste de nya 

personerna uppdateras. Den handledning som är på gång bör kunna bidra till bättre förståelse för 

backsvalornas behov av boplatser och skydd under häckningen. 

Vi tackar särskilt Bengt Legnell som deltagit i samtliga inventeringar 2017 och 2018. En ytterligare 

uppföljning kommer troligen att göras 2019. 

Metodik 
Jehanders fem grustag i Stockholmsområdet har inventerats 2017 och 2018 genom räkning av bohål. 

Grustagen var Löten, Ledinge, Riksten och Enhörna i Stockholms (AB) län och Bålsta i Uppsala (C) län. 

Grustagens läge på kartan framgår av figur 1. I Jehanders grustag häckar ca 75 % av backsvalorna i 

Stockholms län. Efter inventeringen 2017 gavs vissa anvisningar för att om möjligt styra backsvalorna 

till lämpliga häckningsbranter år 2018.   

Enligt Ottosson et al. (2012) fanns 2008 56 000 par backsvalor i landet varav 1 300 (1000–1600) i 

Stockholms län. Frågan är hur den siffran förändrats på 10 år. 

Vid resultatredovisningen 2018 (tabell 1 & 2) har de häckande svalorna indelats i kolonier eller 

grupper. Med koloni förstås då en samling svalbon som är åtskilda från andra grupper genom olika 

typ av grusmaterial (kornstorlek) lämpligt för att gräva bon i eller ansamlingar av bon på längre 

avstånd längs häckväggen (>10 m). I varje grupp har även ett värde framtagits för att visar den 

tätaste placeringen av svalbon på en kvadratmeter av i form av en rektangel eller cirkel. Vidare 

bedöms och redovisas i tabell 1 om fler bon kunnat placeras i anslutning till den aktuella gruppen bon 

eller inte och i vilket väderstreck öppningarna låg samt hur öppet hela kolonin var placerad. 

Analys av häckningsförutsättningar 
När backsvalorna återvänder från Afrika på våren är det för att häcka och få en ny generation ungar 

på vingarna. Utparning sker oftast på häckningslokalen och därpå startar hålbyggandet direkt. Ett par 

bygger då en ny boingång som slutar i en bobale (Rosenberg 1953).  Antalet bohål ger en objektiv 

uppfattning om antalet par som går till häckning. Antalet bohål kan därvid användas som ett relativt 

mått.  



Hur många par som verkligen går till häckning är svårare att fastställa. Att försöka bedöma om en 

boingång tillhör ett par som verkligen lägger ägg är vanskligt eftersom besöksfrekvensen kan variera 

med hur långt häckningen fortskridit vid observationstillfället samtidigt som även inaktiva bohål 

tillfälligt kan besökas. För att komplicera frågan ytterligare är det känt att vissa hannar kan ha två 

honor. Ras innebär att ett påbörjat bo kan behöva överges och ett nytt bo byggas. Svalorna kan 

därför vid en viss tidpunk vara olika långt framskridna med häckningen. Backsvalan lägger bara en 

kull enligt Rosenberg (1953). Två kullar är troligen undantag men kanske ibland kan förekomma i 

södra Sverige och Centraleuropa. 

Sammanfattningsvis blir det enda objektiva måttet på hur många backsvalor som gått till häckning på 

en plats antalet bohål som grävts en aktuell säsong. Att sedan antalet aktiva par är lägre än antalet 

bohål är mycket sannolikt. Vissa hål fullföljs inte, kanske på grund av inblandade större stenar, och i 

andra kommer ingen häckning till stånd. I andra delar av utbredningsområdet har man bedömt att de 

aktiva paren är ca 70 % av antalet bohål.  Bengtsson, 2004 använde 65 % i sin redovisning av SOFs 

riksinventering, men då ingick även ibland fjolårshål. Denna relation bör dock vara tämligen konstant 

mellan kolonier som inte drabbats av stora ras eller andra störningar. 

Inventeringsmetodik 2017 
År 2017 räknades bohålen i samtliga grupper av backsvalor och en subjektiv bedömning gjordes av 

hur stor andel av bohålen som var aktiva (Sondell 2018). Bohålen i södra Löten fotograferades för 

kontrollräkning 2017. 

Inventeringsmetodik 2018 
Inför 2018 gjordes i augusti 2017 en plan där 2–4 platser i varje grustag utsågs till 

nyetableringsområden inför 2018. Vissa åtgärder i form av breddning av aktuell rasbrant och 

fördjupning av stup gjordes för att stimulera backsvalorna att uppsöka dessa områden. Några 

planerade åtgärder genomfördes inte i ett av grustagen på grund av informationsproblem. 

Också 2018 räknades bohålen för samtliga häckande backsvalor, dels 24 och 28 maj samt 16, 17 och 

18 juli. Bara bohål med normalt utseende ingick i räkningen, dvs. man kunde se att bohålet var minst 

ca 0,5 m djupt och stora hål hoppades över såvida inte mindre hål kundes ses längre in i det stora 

hålet. 

Något försök att bedöma om hålen var aktiva gjordes inte 2018 men i princip räknades endast bohål 

som påbörjats 2018. Vid Löten fanns dock ett antal gamla bon intill de nygjorda. År 2018 

fotograferades samtliga bohål och manuellt räknade värden med kikare kunde på så sätt jämföras 

med antalet hål på fotona. Vid alla fotograferingar sattes en längdmall upp för att få skala i bilderna. 

Gamla bon kunde på så sätt subtraheras från nygjorda. 

 Vid besöket i juli räknade tre personer bohålen oberoende av varandra. Skillnaderna i antal var i 

regel små, så också vid jämförelse med räknade bon på kamerabilderna, vilka togs med hög 

upplösning. Enbart nya hål fanns på de flesta platser, undantaget var Löten på Munsö. Där noterades 

att 122 bon från fjolåret sannolikt ingick i räkningen 2018. Noterade siffror korrigeras alltså med 

dessa värden. Analysen gjordes av Kjell Häggvik. 



Resultat 

2017 
Resultatet av 2017 års inventering framgår av tabell 2. Kolonierna besöktes 1 och 3 juli samt 15 juli. 

Totalt noterades ca 1 200 bohål (Sondell 2018). 

2018 
Resultatet av 2018-års inventering framgår av tabell 1 och 2. Totalt särskiljs 20 grupper av backsvalor 

varav Ledinge 7 ligger strax utanför ett av Jehanders grustag. Dess svalor ingår dock i den totala 

populationen på denna plats. I tabell 1 redovisas kolonins tillkomstsätt, aktiviteten hos kolonin i 

mitten av juli, hålens huvudsakliga riktning (väderstreck) och läge, öppet eller i grop, samt 

byggnadsmaterial (gruskvalitet) och även trångboddhet som bedömt utrymme för fler bon. 

 

Tabell 1 Beskrivning av karaktäristika för 16 kolonier eller grupper av backsvala i Stockholms och 4 kolonier eller 

grupper i Uppsala län (Wij-Bålsta). 

Grupp svalor  Beskrivning  Koloniplan Aktivtet Kolonins  Kolonins Byggnads- Utrymme 

i grustag av grupp för 2018 Juli 2018 front mot läge material  för fler bon? 

Löten 1 Malmtorp S, sek. 1 Fanns 2017 Delvis NO I grop Naturgrus Plats för fler 

Löten 2 Malmtorp S, sek. 3 2017 Delvis NO I grop Naturgrus Nästan fullt 

Löten 3 Nya fronten, från Grötvik Ej planerat Aktivt SO Öppet Naturgrus Nästan fullt 

Löten 4 Grötvik 2017 Aktivt SO Öppet Naturgrus Fullt 

Löten 5 Malmtorp N Ej planerat Få kvar SV Öppet Naturgrus Plats för fler 

Löten  6 Malmtorp NO, brytning tillåts Ej planerat Inga kvar SV Öppet Naturgrus Fullt 

Wij-Bålsta 1 Infarten vänster 2017 Delvis O I grop Naturgrus Fullt 

Wij-Bålsta 2 Infarten höger 2017 Delvis SO 1 grop Naturgrus Nästan fullt 

Wij-Bålsta 3 Mjölhögen NV 2017 Aktivt NV Öppet Stenmjöl Fullt 

Wij-Bålsta 4 Mjölhögen SO, sidobyte 2017 Aktivt SO Öppet Stenmjöl Nästan fullt 

Ledinge 1 Gamla brytfronten Ej planerat Delvis NV Öppet Naturgrus Nästan fullt 

Ledinge 2 Gamla brytfronten höger Ej planerat Delvis SO I grop Naturgrus Plats för fler 

Ledinge 3 Mitten ovan vattnensamling Planerad ! Aktivt V Öppet Naturgrus Plats för fler 

Ledinge 4 Grov sand/grus i söder Ej planerat Delvis NO Öppet Naturgrus Plats för fler 

Ledinge 5 Fin sand i söder S vägg Ej planerat Delvis S I grop Naturgrus Fullt 

Ledinge 6 Fin sand i söder N vägg Ej planerat Delvis N I grop Naturgrus Nästan fullt 

Rikssten 1 Överst i upplagd hög 2017 Delvis O I grop Stenmjöl Plats för fler 

Rikssten 2 Nedanför till höger 2017 Delvis O I grop Krossat grus Plats för fler 

Enhörna Enda häckningen, fin sand 2017 Aktivt V Öppet Naturgrus Nästan fullt 

Ledinge 7 DKLBC, fin sand 2017 Aktivt O+S Öppet Naturgrus Nästan fullt 

Orsaken till att backsvalorna etablerat sig på aktuell plats framgår för de flesta grupper av tabell 1. 11 

kolonier var redan på plats 2017 och 8 var spontant etablerade kolonier på platser som inte förutsågs 

i planeringen i augusti 2017. Bara 1 koloni (Ledinge 3) etablerades på plats som förutsågs i 

planeringen. 

Vid besöket i juli bedömdes 7 av kolonierna vara aktiva, 11 delvis aktiva eftersom häckningarna 

troligen höll på att avslutas. Två kolonier visade ingen aktivitet. Grupper av backsvalor kan etablera 

sig oberoende av väderstreck. Oftast är läget fritt eller bara något omslutet av närliggande branter. 

Några grupper låg i mindre gropar. Samtliga par byggde bon i finare material med 1–4 mm 



kornstorlek, oftast i naturgrus. Tre grupper höll till i stenmjöl och en i krossat naturgrus. Vi har 

bedömt att på 5 av platserna var det fullbyggt, på 8 platser var det nästan fullt och på 7 platser fanns 

utrymme för fler bon (tabell 2). Dessautom gav alla grustagen utrymme för etablering av helt nya 

grupper eller kolonier. 

Mellan besöken 24 respektive 28 maj och 16 till 18 juli hade antalet bohål netto ökat med 31 % enligt 

den manuella räkningen. Ett större ras hade skett i Löten 4. Vid besöket i andra halvan av juli höll 

häckningsaktiviteterna på att avslutas vid några kolonier och i andra var aktiviteten på nedåtgående.  

I tabell 2 redovisas först räknade bohål 2017 (Sondell 2018) och i maj 2018. Sluträkningen skedde 16 

till 18 juli. Då räknade tre observatörer hålen oberoende av varandra. Sedan jämfördes medel- och 

medianvärden med antalet som kunde räknas på foton. 122 hål från 2017 kunde då identifieras.  

Totalt registrerades 9 % fler hål från 2018 på de digitala bilderna jämfört med medianvärdet. Antalet 

hål per kvadratmeter där kolonierna var som tätast varierade stort från ca 5 upp till 28 bon.  

Tabell 2. Antal räknade bohål i undersökta kolonier 2017 och 2018. 2018 gjordes en första inventering i slutet av 

maj och en andra inventering 16–18 juli. Då fotograferades också alla svalgrupper och hål från 2017 kunde 

räknas bort (gäller bara Löten). Antalet hål på fotona användes sedan för beräkning av antalet par och högsta 

täthet per kvadratmeter yta i branten. 

Grustag och Bohål 24 & 28 maj Juli Juli Juli Juli Juli Enligt foton: Hål från 

koloni nr 2017 Antal Antal JS Antal BL Antal KH Medeltal*) Median*) Antal -18 Per m
2
 2017 

Löten 1 

 

120 101 101 100 100,7 101 91 9 21 

Löten 2 

 

ingår i L 1 170 170 140 160,0 170 84 19 99 

Löten 3 

  

102 94 105 100,3 102 117 13 

 Löten 4 

 

151 30 40 55 41,7 40 55 12 2 

Löten 5 

 

155 90 90 87 89,0 90 93 14 

 Löten 6 

  

80 - - 80 80 87 ? 

 Summa/medel 617 426 

   

571,7 583 525 13,4 122 

Wij-Bålsta 1 

 

36 46 41 42 43,0 42 42 9 

 Wij-Bålsta 2 

 

0 30 30 26 28,7 30 30 6 

 Wij-Bålsta 3 

 

100 65 70 86 73,7 70 80 10 

 Wij-Bålsta 4 

 

0 30 24 31 28,3 31 31 6 

 Summa/medel 230 136 

   

173,7 173 183 7,8 

 Ledinge 1 

 

53 58 53 50 53,7 53 56 16 

 Ledinge 2 

 

22 31 34 33 32,7 33 37 11 

 Ledinge 3 

 

0 22 22 23 22,3 22 24 12 

 Ledinge 4 

 

20 45 46 44 45,0 45 45 13 

 Ledinge 5 

 

15 14 14 16 14,7 14 17 6 

 Ledinge 6 

 

7 13 13 15 13,7 13 15 4 

 Summa/medel 0 117 

   

182,0 180 194 10,2 

 Rikssten 1 

 

40 60 64 64 62,7 64 65 14 

 Rikssten 2 

 

35 41 43 42 42,0 42 50 18 

 Summa/medel 46 75 

   

104,7 106 115 16 

 Enhörna 245 135 155 160 143 152,7 155 164 28 

 Ledinge 7 70 117 

    

124 124 

  Totalsumma 1208 1006 

     

1305 

  
*) Hål från 2017 ingår. 

En summering visar att 2017 noterades 1208 bohål och 2018 1305, den senare dock räknade via 

foton. Då har 122 bohål från 2017 uteslutits. För 2017 års siffra vet vi inte om den inkluderar några 



äldre bohål. Resultaten visar sammanfattningsvis att det troligen var lika många eller något fler svalor 

som gick till häckning 2018 än året innan. 

Diskussion 

Födotillgång och häckplatser 
Troligen begränsas backsvalans populationsstorlek främst av tillgången på grusbranter lämpliga för 

bobyggnad. På varje sådan plats begränsas sedan kolonistorleken främst av födotillgången (Ulfstrand 

1978), alltså förekomsten av fångstbara flygande insekter i områden där den väljer att bygga sitt bo. 

En gynnsam faktor är utan tvekan förekomst av närliggande vattenytor som verkar positivt på 

tillgången av flygande insekter särskilt vid kalla väderlek då annars insektillgången lätt kan bli kritisk. I 

områden med stora grustag med många löpmeter branter är det alltså inte häckningsväggarna som 

bestämmer hur stor grupp svalor som går finns på platsen utan födotillgången, detta är viktigt att 

komma ihåg. Både föda och skydd behövs givetvis för att häckning ska ske. 

Det är väl känt att såväl enstaka backsvalor som hela kolonier kan byta häckningsplats (grustag) från 

ett år till ett annat (Mead 1979). Men under matningen av ungarna är arten beroende av de insekter 

som finns tillgängliga inom ett relativt begränsat avstånd från boet. Det är uppenbart att om inte 

svalkolonin ökar beror det i de flesta fall, åtminstone i de stora grustag vi studerat, på att tillgången 

eller koncentrationen av insekter sätter stopp. Av möjliga tillgängliga häckningsväggar utnyttjas bara 

en mindre del. 

En faktor som påverkar backsvalans val av häckningsplats är om det finns nyskapade häckningsväggar 

där inte bohålen låg föregående säsong. Detta är inget problem i de grustag vi inventerat eftersom 

produktionen här pågår för fullt. Däremot kan det var en begränsning i mindre grustag där man inte 

tar ut grus kontinuerligt alla år.  

Eftersom fler grustag innebär att flera grupper svalor kan häcka är minskningen av antalet grustag, 

som skett på senare år, det mest negativa för svalpopulationens utveckling. En möjlighet finns då att 

skapa häckningsalternativ på andra platser genom att lägga upp grushögar för svalorna. Dessa måste 

sedan årligen skötas med omgrävning. Konstgjorda bohål kan också fungera. 

Styrning av häckningspalts 
Ur produktionssynpunkt vore det en stor fördel om backsvalan kunde styras till vissa 

häckningsbranter där de inte kan störa puttaget i grustagen. Detta visade sig dock var mycket svårt. 

Förutsättningarna är i princip dåliga eftersom det finns så många löpmeter rasbranter i förhållande 

till svalornas behov. Att då preparera en viss delsträcka för att få svalorna att häcka i detta avsnitt går 

i regel inte.  

Vi kunde identifiera två kriterier för backsvalans val av boplats. 

1. Föregående års häckvägg förutsatt att man brutit så mycket nytt grus att bohålen är borta. Detta 

efterliknar en naturlig situation i en älvbrink (nipa) där vårfloden spolat bort några meter av 

strandstupet. 

2. Där brytning pågår vid svalorna ankomst. Backsvala verkar nämligen ha en viss förkärlek för 

nyligen upptagna stup. Kanske kan fuktigheten på dessa ställen var något större och kanske 

grävningsarbetet därför underlättas genom att sanden håller bättre ihop. Ras på grund av upptorkad 



stupkant kan kanske undvikas. Denna förkärlek vållar givetvis grusproduktionen svårigheter när man 

tvingas flytta till en annan brytfront. Genom uppsättande av en drake (glada) i vinden bör man 

smidigt kunna styar bort svalorna från en ny brytfront. 

Rasrisk 
Ras inträffar då och då i svalkolonierna och är åtminstone för en lekman svåra att prediktera. Kanske 

kan personalen i grustagen göra bättre förutsägelser. Möjligheterna att förhindra ett eventuellt ras är 

begränsade och relativt kostsamma. Åtminstone teoretiskt kan man genom att minska höjden på 

branten och lägga upp stödjande material vid brantens fot minska risken. Detta bör i så fall ske med 

grävmaskin. Risken finns alltid att man genom grävandet utöser det ras man vill undvika.  Bäst är att 

åtgärda slänter med rasrisk innan svalorna anlänt på våren. Rasar en slät är nämligen risken stor att 

de hemlösa svalorna väljer ny bostad enligt pkt 2 under ”Styrning av häckningsplats”. 

Planeringsåtgärder för backsvalorna 
Även om det inte är det primära för personalen i grustagen och det är svårt att styra backsvalan till 

att välja ett visst brant för häckningen finns det en del åtgärder att överväga: 

 Som framgått ovan häckar svalorna gärna på samma plats som förra året bara en justerad 

häckningsvägg kan tas fram utan fjolårshål. Det är därför viktigt att inte bryta fram till grustagets 

gräns mot annan mark utan att hushålla med de sista 50–75 metrarna så att de räcker flera år. 

 Det är även viktigt att planeringen av brytningen sker så att det finns flera alternativa branter 

med det finaste materialet inför häckningsperioden. 

 En lämplig häckningsvägg som använts tidigare år av svalorna kan breddas och brytas vidare 

några meter inför svalornas ankomst och med lite tur kanske den kan locka till sig hela kolonin. 

 Lägg gärna upp stenmjöl (och eventuellt andra finfraktioner) så högen är åtkomligt från flera 

sidor. Om svalorna bygger på en sida kan högen ändå börja tömmas från andra sidan. 

 Om, som skedde i Löten, backsvalor som råkat ut för ras försöker annektera en aktuell brytfront 

kan kanske uppsättning av en eller två drakar (flygande rovfågelsilhuetter), något som initialt är 

mycket effektivt, hindra svalorna att starta en ny koloni där brytningen pågår.  

Personalens inställning 
Vi som arbetat i projekt backsvala har upplevt att de olika grustagens ledningspersonal har fått en 

mer positiv attityd till backsvalan. Från att ha haft relativt dålig kontroll över var de häckat har de 

under 2018 varit mycket positivt inställda och haft full kunskap om var svalorna hållit till. 

I stora organisationer sker det hela tiden personalbyten och i ett av grustagen hade överenskomna 

åtgärder om iordningställande av häckningsbranter inte följts. Man hade istället brutit bort grus som 

gjorde att svalorna hade mycket mindre utrymme för bobyggnad 2018 i jämförelse med 2017.  Vi ser 

dock i stort sett positivt på svalornas omhändertagande i grustagen. Det är i första hand en 

informationsfråga. Vet personalen vad som gäller är det i regel inga svårigheter att ta väl hand om 

backsvalan. 

Predatorer 
Det branta stupet och den långa gången in till bohålan skyddar backsvalan mot predatorer. Det finns 

exempel på att räv, mård, iller och grävling ändå tar sig in i boet om stupet inte är tillräckligt brant. 

Tornfalken fångar gärna svalor i bomynningen, troligen nyss flygga ungar, och lärkfalken kan fånga 

alla arter av svalor i luftrummet ovanför kolonin. 



Grushögar för återanvändning 
På flera håll i landet har man lagt upp högar för backsvalan att häcka i. Dessa högar kan grävas om 

och användas under en följd av år. Både sand, stenmjöl och jord kan användas även om naturlig sand 

troligen är att föredra. Högen bör vara på minst 1000 kubikmeter (tillräckligt för ca 100 bohål) och 

ligga på en reserverad yta av ca 50x50 m (2 500 m2). 

Högen kan etableras i ett utbrutet grustag i samband med att verksamheten avslutas eller i ett aktivt 

grustag då verksamhetsinriktningen ändras (från brytning ovan jord till under vatten). Det är ingen 

idé att komplettera brytning ovan mark med en hög för kontinuerlig användning. Svalorna väljer 

troligen nyöppnade slänter framför en sådan hög och det går inte heller att öka populationen med en 

ny hög där det redan finns svalor eftersom insekterna i omgivningen sannolikt är minimifaktorn. 

Konstgjorda bon 
På nätet finns en uppsjö av presentationer av konstgjorda bon. Vi tar inte upp denna möjlighet till 

närmare diskussion här utan konstaterar bara att om något sådant ska göras (i ett reservat eller 

ekopark) så bör det ske kostnadseffektivt. Lämpligen bör en robust låda gjutas i betong med 

möjlighet för en grävmaskin att gräva om sanden uppifrån i lådan efter häckning. 

Sammanfattande slutord 
I Stockholmsområdet är backsvalans förekomst koncentrerad till ett 10-tal grustag som ligger i 10-20 

km från varandra, se figur 1. Av dessa har vi inventerat fyra stycken i Stockholms län med ca 75 % av 

svalförekomsten. I genomsnitt har i de fem grustagen registrerats ca 260 bohål i varje grustag. Om ca 

70 % av dessa bohål utgjorts av aktiva bon (Bengtsson använde 2003 siffran 65 %, men då ingick även 

en del gamla bohål) har det funnits drygt 180 bon per grustag i Jehanders grustag. Därtill ska läggas 

300 aktiva bon i övriga grustag i Stockholms län, tillsamman alltså ca 1050 bon. Denna population kan 

knappast öka med mindre än att grustagen blir fler så att lämplig föda kan hittas på flera platser. Å 

andra sidan har de flesta stora grustagen brytningstillstånd säkrade för ett par decennier, vilket gör 

att tillgången på rasbranter för bobyggnad är god för flera år framåt. Backsvalorna har dessutom 

börjat häcka i den nya krossade bergsprodukten stenmjöl. Ska stenmjölet fungera som boplats 

behöver det först ligga lagrat under en period (>6 månader?). Risken verkar dock var större att 

slänter av stenmjöl än naturgrus ska rasa under häckningen. 

Troligen får vi finna oss i att backsvalan är en relativt sparsamt förekommande fågel i Stockholms län 

men samtidigt är häckningsplatser säkrade för ca 20 år framåt av nuvarande täkttillstånd. Finns 

intresse att lägga upp svalhögar eller konstgjorda bon för årlig återanvändning finns möjligheter att 

öka populationen något. 

Som vi ser det är de faktorer som för närvarande kan hota backsvalans förekomst på drygt 1000 par i 

länet att antalet grustag blir färre eller att tillgången på lämpliga insekter minskar (eller något 

populationspåverkande problem uppstår utomlands under vinterhalvåret). Dessutom bör givetvis 

backsvalorna skötas om av personalen i grustagen så att eventuella häckningsförluster minimeras. 

Lämpligen bör en dialog löpande kunna föras mellan grustagsföretaget och ideella 

naturskyddsföreningar i närområdet för att säkerställa att på platsen kan erbjudas lämpliga 

häckningsväggar även kommande år och att om grustaget planeras att läggas ner måste åtgärder 

vidtas för att bevara en population i närområdet, kanske detta enklast kan ske med en särskild 



grushög för backsvalan  eller en anläggning med konstgjorda bon. Minskningen har nu gått så långt 

att färre än dagens 10 platser med backsvala i länet inte bör tillåtas. Det informationsblad till 

grustagspersonalen som också kommer att bli ett av resultaten av detta projekt tror vi är en viktig 

utgångspunkt för detta arbete (preliminär titel: Backsvala i grustag och bergtäkter – råd och tips för 

fåglarnas skötsel). 
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