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Södermanlands största – och kanske mest välmående, koloni med backsvalor är belägen invid Edeby 
våtmark, Strängnäs kommun. Här räknade vi 175 nygrävda bohål och ett drygt 100-tal svalor svärmade runt i 
denna lilla ”bondgrop”. Sedan 2017 har Jan Andersson, jägmästare vid Räfsnäs Kungsgård som äger marken, 
årligen grävt till en lämplig häck-kant åt svalorna innan de anländer på våren. Detta har fått till följd att 
kolonin här årligen växer sig större. Snart kan nog gropen inte husera fler svalor. Tänk om det skulle gå att få 
kolonin att ”knoppa av sig” till närliggande sandgropar?! Våtmarken intill backsvale-kolonin erbjuder en 
mycket lämplig biotop för dem. 
Grusgropen vid Edeby våtmark är ett praktexempel på hur man med mycket små medel kan få en backsvale-
koloni att florera och intresserade biologer på kommuner och länsstyrelser såväl som fågelföreningar och 
andra naturvårdande intressenter borde ta lärdom härifrån. När denna kartläggning startade 2016 fanns här 
endast 5-6 bohål i en kraftigt eroderad grop som kaninerna hade tagit över. 
 

Bakgrund 
Denna inventering ingår i en kartläggning av kolonier med backsvalor i Mälar-regionen som 
sedan 2016 genomförs med anledning artens kraftiga tillbakagång under 2000-talet. 
I Södermanlands Län noterades 8 lokaler – samtliga sandtäkter, med kolonier 2019.  
 

Metodik 
Två fältbesök till samtliga kända lokaler med backsvale-kolonier i länet planeras. Under 
dessa besök räknas antal bohål och svalor sedda i luften runt kolonierna. En bedömning av 
häckbranten görs även, en information som kan hjälpa till vid samtal med täktoperatörer 
och myndigheter om eventuella åtgärder bör genomföras inför kommande års häckningar.  
 

Inventerare 
Bengt Legnell, Ingvar Jansson. 



Larslunds-täkten - 1, Nyköpings kommun 
Täktoperatör: Enstaberga Cement 
Platschef: Roine Johansson,  
Antal bohål: 135 
Antal svalor i luften: 70+ 
Koordinater: 58.772171, 16.812841 
 

Gropen i Larslunds-täkten består av två delar. En syd-
västlig som drivs av Enstaberga och en nord-östlig del 
som lades ner ca. 2013 -14. Tidigare fanns backsvale-
kolonierna i den nedlagda delen, men sedan 2018 
finns även en koloni i Enstabergas del. 
Kolonin i Enstaberga-delen har vuxit betydligt sedan 
2018. Förmodligen har svalor från den nedlagda delen 
samt från den nedlaggda Husby-gropen, ca 15 km 
fågel-vägen därifrån, samlats i denna grop – åt-
minstone stämmer antal bohål från dessa täkter 

någorlunda överens med detta antagande, såväl som de tidsmässiga förändringarna av 
kolonistorlekar. Kolonin här verkade mycket aktiv, med en bra häckbrant. Det finns även 
andra branter i täkten som skulle fungera som lämpliga alternativa häckbranter. – 
Enstaberga har täkttillstånd ytterligare under tre år och har ansökt om att förnya detta. 
2018: 47 bohål. 
2019: 135 bohål.  
 

Larslunds-täkten – 2, Nyköpings kommun 
Täktoperatör: Nedlagt och återställt. Swerock bedrev tidigare verksamhet här. 
Platsansvarig: Områdes-chef på Swerock är GöranAndersson  
Antal bohål: 5. Dock ingen aktivitet runt dessa. 
Antal svalor i luften: 0 
Koordinater: 58.775242, 16.816961 
 

Ingen aktivitet registrerades här. Backsvale-kolonin 
i denna del av täkten har förmodligen dött ut 
sedan 2018 då de häckade. (ljusbruna partiet 
framför skogen på fotot) 
Noterbart är att man vid återställandet sparade en 
mycket hög och bred del av täkt-kanten som 
backsvalorna koloniserade. Detta gjorde att 
svalorna fortsatte att häcka här under ytterligare 
4-5 år. I andra täkter jag kartlagt försvann svalorna 
ofta redan efter 1-2 år efter nedläggningen. 

                                                                                      2016: 20 bohål                                                                                             
                                                                                      2017: 70 bohål 
                                                                                      2018: 61 bohål (2 kolonier) 
                                                                                      2019: 5 bohål. Kolonin är förmodligen utdöd  
 
Andra rödlistade arter i täkten: trädlärka, större & mindre strandpipare samt nattskärra. 

Häckbranten hade eroderat kraftigt sedan 
2018. Bl.a har gropen tagits i bruk av 
motor-cross killar – hjulspåren syns på 
fotot leda upp mot f.d.häck-branten. 



Husby-gropen, Nyköpings kommun 

Täktoperatör: Husby Gård 
Platsansvarig: Anders Lundin, 
Bohål: 14 
Antal svalor i luften: 0 
Koordinater: 58.902196, 16.817132 
 
Från att koloniserats av Södermanlands kanske största grupp backsvalor 2016, verkar nu 
kolonin i Husby att ha dött ut. Det fanns fortfarande spår av bobygge, men inga svalor sågs 
under besöket. Bohålen såg dessutom inte frächa ut. 
Grusgropen har legat i träda åtminstone sedan ca 2014-15 men Husby hade lagt upp en 
sandhög som ett stort antal svalor koloniserade när kartläggningen startade 2016. Denna 
hög grävdes bort 2017 och antalet svalor decimerades därefter. 
Möjligen flyttade delar av denna koloni till Larslunds täkten (se ovan) 
 
2016: 220 bohål. Två kolonier (Antal par kan ha varit över 100)  
2017: 70 bohål, flera gamla. Två kolonier. Dålig aktivitet. Förmodligen inte många par kvar.  
2018: 60 bohål, två kolonier (många bohål verkade gamla. Enstaka bobesök) 
2019: 14 bohål (troligen gamla) Kolonin är förmodligen utdöd. 
Andra arter i täkten: Mindre Strandpipare, lärkfalken sågs ofta jaga över kolonin. 
 

Hässelby Grustäkt, Strängnäs kommun 
Täktoperatör: Nedlagt sandtag, privatägt. 
Bohål: 7 
Koordinater: 59.410256, 17.167504 
 

När jag besökte den nedlagda täkten på 
Selaön vid Stallarholmen första gången 2016, 
fanns här en stor koloni med backsvalor – 
kanske upp mot 50-60 par. Detta var den 
första livskraftiga och aktiva backsvale-koloni 
jag sett i ett nedlagt sandtag och fyndet var 
därför mycket glädjande. 
Vid mitt besök 2017 hade situationen 
förändrats dramatiskt. Enligt muntlig rapport 
hade en större grupp svalor anlänt på våren, 
men sedan försvunnit?! Jag såg snart varför. 
Färska hjulspår från motorcyklar ledde rakt   

              Motorcross-spår rakt igenom kolonin. 

igenom kolonin. Killarna var fortfarande kvar i grusgropen så jag fick möjlighet att prata med 
dem. De lovade dyrt och heligt att aldrig köra igenom en backsvale-koloni igen, men 2018-
19 hade någon utvidgat cross-banan, som fortfarande gick rakt igenom backsvale-kolonin. 
Förmodligen flyttade delar av kolonin till närliggande ”bondgropen” vid Edeby. Se nedan. 
2016: 80 bohål. 
2017: 7 aktiva hål i närliggande brant efter motorcykel-massaken. 
2018: Endast gamla bohål. Kolonin är förmodligen utdöd 
2019: 7 hål som verkade vara nygrävda, men inga svalor. Troligen ingen häckning. 



Edeby våtmark, Strängnäs kommun 
Täktägare: Räfsnäs Kungsgård 
Platsansvarig: Jan Andersson  
Antal bohål: 175 
Antal svalor i luften: 100+ 
Koordinater: 59.333007, 17.257813 
 

I denna lilla ”husbehovs-grop” belägen precis 
invid Edeby våtmark har det från och till häckat 
mindre grupper av backsvalor åtminstone sedan 
början av 2000-talet. 
När jag besökte gropen för första gången 2016 
möttes jag av en igenvuxen grop med mycket 
eroderade sand-kanter. Kaninerna hade tagit över 
gropen. Jag räknade 20 slitna bohål, de flesta från 
tidigare år. Dessa besöktes av 2-3 svalor. 
Våren 2017 inträffade två saker; Ett gäng åk-glada 

motor-cross killar lade beslag på det nedlagda sandtaget ”Hässelby” på Selaön. (se ovan) 
Hjulspåren rakt igenom backsvalekolonin i täkten vittnade om hur hoj-killarna kört rakt 
igenom kolonin för att se svärmen av vettskrämda svalor flyga ut ur bohålen.          
Lite tidigare, under vår-vintern 2017, behövde Jan Andersson från Räfsnäs Kungsgård lite 
sand och körde till godsets husbehovsgrop vid Edeby våtmark ca. 12-14 km från Hässelby 
fågelvägen. Osökt, grävde Janne då till nya branta väggar i gropen. Förmodligen hittade de 
utkörda svalorna från Hässelby en ny, säkrare, häckplats i Edeby denna vår. 2016 räknade 
jag 80 mestadels nygrävda bohål i Hässelby. 2017 räknade jag 83 nygrävda bohål i Edeby. 
Svärmen av svalor – 50-60 ex, var ungefär lika stor vid båda lokalerna. Ibland kommer den 
oplanerade”tillfälligheten” till hjälp. 
Jag kontaktade omgående Jan Andersson och sedan 2017 har han årligen grävt till nya, fina 
kanter i gropen enkom till svalorna som nu frodas här! 
2016: 2-3 bohål som var bebodda. 
2017: 83 nygrävda bohål. 
2018: 115 nygrävda bohål  
2019: 175 nygrävda bohål. 
 

Sätertorps Grus, Strängnäs kommun 
Täktoperatör: Finja 
Platschef: Ola Åkerman 
Antal bohål: 60 
Antal svalor i luften: 30-40 
Koordinater: 59.3209788, 17.0664943 
Sedan 2003 - året för den stora riksinventeringen av backsvalor, har det rapporterats 
backsvalor från Sätertorp. Det verkar inte råda brist på lämpliga häckväggar här och med en 
förstående platschef kommer svalorna ha en fristad här så länge verksamheten fortgår. 
2016: 40 bohål 
2017: 65 bohål, två kolonier. 
2018: 70 bohål, två kolonier. 
2019: 60 bohål, en koloni. 



Jäders Betong, Eskilstuna kommun 
Täktoperatör: Hedareds sand och betong 
Platschef: Patrik Söderman,  
Antal bohål: 125 
Antal svalor i luften: 30 
Koordinater: 59.423265, 16.645053 

Täkt-tillståndet för Jäders har gått ut och det 
råder osäkerhet om detta kommer att förnyas. 
Detta innebär att man inte längre kan bryta sand 
ur åskanten, vilket kommer att få till följd att 
backsvalekolonin här inte längre kan finna 
lämpliga häckbranter i täkten.  
Backsvale-kolonin hos Jäders har funnits i täkten 
åtminstone sedan 1990.  
När jag började denna kartläggning 2016 hade 
häck-branten grävts bort året innan. Svalorna 
flyttade detta år till grann-gården, Åsby gård, ca. 

3-400 meter bort. 2017 flyttade förmodligen delar av denna grupp svalor vidare ner till 
Kjula-täkten ca. 8-10 km söderut fågelvägen (styrkt av antalet bohål som räknades i Kjula, 
Åsby och Jäders 2017 – 19)  2018 återkom ett antal svalor till Jäders Betong. 
2016: ingen häckning 
2017: ingen häckning 
2018: 41 bohål 
2019: 125 bohål 
 

Åsby Gård, Eskilstuna kommun 
Täktägare: Husbehovs-täkt som drivs av bondgården. 
Ansvarig: Hasse Fredriksson 
Antal bohål: 0 
Antal svalor i luften: 0 
Koordinater: 59.418293, 16.648663 
 
När häckväggen vid Jäders betong, ca 3-400 meter ifrån gården, grävdes bort 2015, fanns 
det ingen lämplig häckvägg kvar – det finns ett mycket begränsat antal lämpliga häckväggar 
hos Jäders. Överraskande valde då denna stora grupp  svalor – ca. 50-70 par, att kolonisera 
en liten ”husbehovs-täkt” hos granngården när de återkom 2016. En mindre grupp svalor – 
ca 10-15 par, återvände för att häcka i denna ”bondgrop” 2017. Merparten av av svalorna 
från denna grupp valde dock förmodligen att häcka i Kjula-täkten detta år.  
Om Jäders Betong tvingas lägga ner verksamheten inom de närmaste åren skulle man kunna 
kontakta bonden här (vid samtal med honom 2016 tyckte han att ”det var kul att ha 
svalorna på gården”) för att diskutera åtgärder för att få svalorna att häcka här igen – gräva 
till gropen, evt fälla ett par tallar etc. 
2016: 110 nygrävda bohål 
2017: 10-15 aktiva bohål. 
2018: Kolonin har dött ut. 
 

 



Kjula sand och grus – 1, Eskilstuna kommun 
Täktoperatör: NCC 
Platschef: Distrikts-chef Morgan Johansson, platschef Per Holmstrand  
Antal bohål: 0 
Antal svalor i luften: 0 
Koordinater: 59.367250, 16.674477 
 
När jag besökte denna täkt första gången 2016 fanns endast en liten koloni i den delen av 
täkten som ligger söder om E20. Ingen koloni fanns detta år i den delen av täkten som ligger 
norr om E20.  
 
Med tanke på nuvarande obefintliga förutsättningar för backsvalan i täkten som helhet – 
och generellt i Eskilstuna kommun (se Jäders betong ovan och Kjula – 2 nedan) kan det 
möjligen finnas förutsättningar att försöka återintrodusera backsvalan till denna södra del – 
som fortfarande har aktiv, kommersiell verksamhet, genom att lämna/gräva till en lämplig 
häckbrant i denna del av täkten.  Kontakt borde i så fall tas med ansvariga på NCC så snart 
som möjligt för att diskutera detta. Vid besök 2019 sågs flera lämpliga brant-kanter. 
 
2016: 20 bohål 
2017: Kolonin har dött ut 
 

Kjula sand och grus – 2, Eskilstuna kommun 
Täktoperatör: Tidigare NCC, nu nedlagd verksamhet. Eskilstuna kommun äger fastigheten 
Ansvarig: Magnus Lind, Eskilstuna kommun 
Antal bohål: 30 som möjligtvis kan ha varit nygrävda. Många gamla hål 
Antal svalor i luften: 0 
Koordinater: 59.369431, 16.645053 
 
NCC lade ner verksamheten i den del av täkten som ligger norr om E20 under hösten 2018. 
Marken ägs av Eskilstuna kommun som planerar att anlägga en industripark i gropen. 
Jag noterade 2017 att backsvalor börjat kolonisera en del av täktväggen som ligger utmed 
E20. Denna koloni dog förmodligen ut efter häckningen 2018. Väggen hade eroderat kraftigt 
med ras till följd inför 2019 års häkning. Möjligen gjorde ett mindre antal svalor ett försök 
att häcka i år , men under ett nästan en timme långt besök i gropen juni 23 kunde vi inte se 
någon svala i närheten av bohålen.  
 
Backsvalor har funnits i Kjulatäkten (osäkert vilken del av täkten) åtminstone sedan 1990. 
 
Om Eskilstuna kommun önskar ha kvar backsvalor i trakten kan man försöka gräva till någon 
av de befintliga högarna som ligger kvar i denna nedlagda del av täkten. Detta borde i så fall 
göras inför 2020 års häckning (hösten 2019 eller före maj 2020) för att ha störst changs att 
ge resultat. 
 
2017: 82 nygrävda bohål (svalorna – ca 50-70 par, kom förmodligen från Jäders/Åsby gård) 
2018: 120 bohål, en del av dessa förmodligen från föregående år. 
2019: 30 bohål som möjligtvis grävts i år. Kolonin har förmodligen dött ut. 

 



Ättersta grustäkt, Vingåker kommun 
Täktoperatör: Privat 
Platschef: Håkan Larsson,  
Ägare: Per Westin, tel: 070-3303588 
Antal bohål: 2 kolonier; 50 + 75 bohål 
Antal svalor i luften: 15 + 30 
Koordinater: 59.134057, 15.919553 
 
Det är första gången sedan kartläggningen startade 2016 som jag noterat backsvale-
häckning i täkten. Det har rapporterats sporadisk häckning här mellan 2003 – 2012.  
Denna del av åsen delades mellan två täktföretag; Ättersta Grus ochTorp-Ättersta som drevs 
av NCC. NCC lade ner verksamheten i sin del hösten 2017. En ca. 500 meter bred tallskog 
skiljer de båda täkterna åt. 
Med stor sannolikhet kom flertalet av de backsvalor som i år börjat häcka i Ättersta från 
Torp som 2018 hade två kolonier i sin täkt. Dessa har nu dött ut. 
 
Täkt-tillståndet för Ättersta löper ytterligare tio år och det är viktigt att etablera ett 
samarbete med täktoperatören eftersom täkt-tillstånden i kommunens övriga två täkter 
med backsvalor, Fagermon och Weber/Lyttersta, gick it 2019. De har ansökt om att förnya 
dessa, men utgången är oviss.  
Således kan Ättersta bli den enda återstående täkten med backsvalor i kommunen. Det är 
en liten täkt med begränsad tillgång till lämpliga häckbranter för backsvalan. Dessutom 
levererar företaget en hel del sand till Weber/Lyttersta eftersom Weber i nu-läget inte har 
tillstånd att bryta tillräckligt med sand för sin verksamhet. Omsättningen av sand i Ättersta 
verkar således vara stor, vilket förmodligen påverkar åtgången av de högar/täktkanter där 
backsvalan kan tänkas häcka. 
 
Kontakt med täkt-ägaren borde tas så snart som möjligt för att komma överens om lämpliga 
häckbranter inför nästa säsongs häckning. Eftersom mycket av arbetet med att gräva i 
täkten görs under hösten, kan backsvalorna löpa risken att inte hitta lämpliga häckbranter i 
Ättersta när de återvänder från övervintringen i Afrika nästa säsong. 
 

Torp-Ättersta, Vingåker kommun 
Täktoperatör: NCC, nedlagt täkt fom. 2017 
Antal bohål: 0 
Koordinater: 59.131057, 15.935534 
 
Det tog ett år efter nedläggningen av täkten - hösten 2017, innan backsvalorna flyttade 
vidare. Tursamt nog fanns det en närliggande täkt – Ättersta, endast 500 meter därifrån, där 
de kunde boa. Backsvalorna har från och till rapporterats häcka i Torp åtminstone sedan 
2003. 
 
2016: 125 bohål i två kolonier. Mycket aktivitet 
2017: 65 aktiva bohål i två kolonier som börjar bli nedgångna genom erosion. 
2018: 60 bohål i två kolonier, många från föregående år. Inte mycket aktivitet i kolonierna. 
2019: Kolonin har dött ut. 

 



Fagermon, Vingåker kommun 

Täktoperatör: Privat 
Platschef: Mikael Lövgren, tel: 0730-970527 
Antal bohål: 165 
Antal svalor i luften: 60-70 
Koordinater: 59.086737, 15.996300 
 
Fagermons täkt-tillstånd gick ut 2018. Man har ansökt om att förnya detta men det är 
osäkert hur utfallet blir. Detta betyder att man inte kan gräva i täkten längre.  
Kolonin häckar i samma brant som föregående år men har flyttat ett 10-tal meter. Branten 
ser fortfarande bra ut, men om den inte grävs till finns inte plats för svalorna att gräva nytt 
framöver. Detta kan innebära svårigheter för svalorna eftersom det inte finns alternativa 
branter i täkten. Man kan heller inte gräva i täkten om man inte får ett förnyat täkttillstånd. 
Vi möttes i år av en mycket aktiv och livlig grupp svalor, den största kolonin i Vingåkers 
kommun. 
Backsvalor har häckat i Fagermon åtminstone sedan 2002. 
 
2016: 110 bohål 
2017: 43 bohål i två kolonier 
2018: 156 bohål i två kolonier. Dels den ursprungliga med 26 hål, dels en ny med 130 hål. 
2019: 165 bohål i samma brant utmed täktens bortre kant där den större gruppen häckade  
            föregående år. 
 

Weber-Lyttersta, Vingåker kommun 
Täktoperatör: Weber-Saint-Gobian 
Platschef: Kenn Axberg,  
Antal bohål: 30 
Antal svalor i luften: 10-15 
Koordinater: 59.990830, 15.902622 
 
Även här har täkt-tillståndet gått ut med osäkerhet om detta kommer att förnyas.  
Populationen av backsvalor har årligen minskat här sedan 2016. 2018 rasade stora delar av 
branten med kolonin efter ett slagregn med många döda fåglar till följd. De verkar inte att 
ha hämtat sig sedan dess. I år hade kolonin flyttat lite öster om föregående års häckning – 
som delvis rasade 2018. Några få spridda hål i den nord-västra delen likaså. 
Denna koloni kan mycket väl komma att försvinna inom ett par år, vilket är tråkigt med 
tanke på att här fanns en stor, livlig koloni 2016-17. 
 
2016: Ca 100 bohål 
2017: 110 bohål 
2018: 52 bohål. Självras i branten decimerade kolonin. 
2019: 35 nygrävda bohål i bortersta kanten, 5 hål spridda i nordvästra kanten. 
 
 

 
 
 



Äskedalens grustäkt, Katrineholms kommun 
Täktoperatör: Björkviks mark-tjänst 
Platsansvarig:  
Antal bohål: 70  
Antal svalor i luften: 5 
Koordinater: 58.79656, 16.53280 

 
Rapportering från denna täkt har varit sporadisk 
och är ny för kartläggningen 2016-19. 
Vid besöket räknades 70 bohål men hur många 
som var aktiva är osäkert. Endast 5 bobesök 
noterades. Ett större ras hade nyligen inträffat 
(se foto) Färska hjulspår från en hjul-lastare 
ledde fram till rasbranten. När man skopade 
sand från denna brant rasade den förmodligen. 
 
2017: Häckning noterad av Per Gunnar Moqvist. 
2018: Ingen häckning. 
2019: 70 bohål men många verkade inaktiva.  

Bokamrarna i många hål exponerades efter raset 

 
Sammanfattning av årets inventering 
2018 noterades nio lokaler med backsvale-kolonier i Södermanlands län, samtliga i 
sandtäkter där kommersiell verksamhet bedrivits. I sex av dessa täkter bedrivs fortfarande 
aktiv brytning av sand och sten. Tre av dessa nio kolonier var detta år belägna i sandtag som 
lagt ner verksamheten under de senaste 1-5 åren. 
 
Under kartläggningen för 2019, noterades backsvale-kolonier i åtta sandtäkter i 
Södermanlands län. Två av dessa, Äskedalens sandtäkt/Katrineholms kommun och Ättersta 
grus/Vingåker kommun, var lokaler som inte noterats1/ tidigare under kartläggnings-
perioden 2016-18. Tre täkter som hade kolonier 2018 har nu dött ut. Dessa tre kolonier var 
belägna i nedlagda sandtag där backsvale-kolonier rapporterats sedan början av 2000-talet. 
1/ Kolonierna i Ättersta och Äskedalen är inte nya lokaler. Häckning från dessa har sporadiskt rapporterats till Artportalen 2000-2012 

 

                    Antal bohål som räknats under kartläggningen 2016-2019 
                                     - antalet bohål kan ofta ge en indikation på hur stor backsvale-kolonin är. Man bör dock akta sig för 
                                                        att dra ett likhetstecken mellan antal bohål och antalet häckande sval-par i kolonin   

                                                                       Nyköpings kommun 
                                                                    2019   2018   2017   2016 
                                Larslunds-täkten1/       140      108      70        20     
                                Husby gropen2/            X          60       70      220 
                         1/ Kolonin i den nedlagda delen av täkten dog ut efter häckning 2018. Siffror från samtliga kolonier i täkten 
                         2/ Kolonin dog sannolikt ut efter häckning 2018. 
                                           Kolonierna i både Larslunds och Husby har funnits åtminstone sedan 2003. 
 

                                                                   Katrineholms kommun 
                                                                     2019   2018   2017 
                                Äskedalens Grus1/        70        0     noterad 
                         1/ Många av bohålen verkade vara raserade 2019. Häckning rapporterad 2017. Bristfällig info från denna täkt  
                                           där det sporadiskt rapporterats häckande backsvalor sedan början av 2000-talet. 



                                                                  
                                                                   Strängnäs kommun 
                                                               2019   2018   2017   2016 
                         Edeby Våtmark            175     115      83         5 
                         Sätertorps Grus             60       70       65        40          
                         Hässelby sandtäkt                     X         7          80 
                  Kolonier från Edeby är rapporterad sedan 1991, från Hässelby sedan 2003, från Sätertorp sedan 2016. Det fanns       
                           ytterligare en backsvalekoloni i Malmby – Jehanders, (samma ås som Sätertorp) fram till 2015. 
 

                                                                  Eskilstuna kommun 
                                                              2019   2018   2017   2016 
                        Jäders Betong1/              125      41         0        0 
                        Åsby Gård                                     X        10     110 
                        Kjula2/                                 X      120       82      20 
                1/ Jäders Betong grävde bort branten som backsvalorna koloniserat 2015. Svalorna återkom 2018. 
                         2/ 2016 fanns kolonin i gropen söder om E20. 2017-18 i gropen norr om E20. Kolonin dog ut 2019. 
                              Kolonierna i Jäders och Kjula är rapporterade till Artportalen sedan slutet av 1990-talet.      
 

                                                                  Vingåkers kommun 
                                                             2019   2018   2017   2016 
                         Ättersta Grus1/               125                 

                                      Torp-Ättersta              X         60         65     125    
                         Fagermon Grus          165    156         43    110 
                         Weber-Lyttersta        40        52        110    100 
                            1/ Det har från och till häckat backsvalor i Ättersta åtminstone sedan 2002. Fåglarna som etablerade sig här 2019 kom  
                                 med stor sannolikhet ifrån den nedlagda täkten Torp endast 500 meter därifrån. 
                                 Backsvale-kolonierna i dessa fyra täkter är rapporterade till Artportalen åtminstone sedan början av 2000-talet. 
 
 
 

                 
 
               Framtidsutsikter för backsvale-kolonierna i Södermanlands län 
I Sverige häckar backsvalan nästan undantagslöst i sandtag med kommersiell verksamhet. 
Åtta täkter med kolonier noterades under inventeringen 2019. Kolonierna i tre täkter dog ut 
sedan 2018 – Torp-Ättersta, Kjula samt Husby. Dessa tre var belägna i nedlagda sandtäkter. 
Täkttillstånd gick dessutom ut 2018-19 i ytterligare tre täkter som fortfarande hyser back- 
svale-kolonier; Weber, Fagermon och Jäders Betong. Detta innebär att de inte kan bryta ny 
sand i sina täkter. Täkt-tillståndet i ytterligare två täkter, Sätertorp och Larslunds kommer 
att gå ut om några år. Endast Ättersta har tio år kvar på sitt tillstånd.  
När täktverksamheten läggs ner brukar det endast ta ett par år innan backsvale-kolonierna i 
dessa dör ut. Förr kunde delar av sådana backsvale-kolonierna flytta till en närbelägen täkt, 
med bättre möjligheter att häcka – backsvalorna kräver årligen nya brytningar i branten för 
att trivas. Detta är ofta inte längre möjligt pga. bristen på täkter med aktiv täktverksamhet. 
Tänkvärt är även det faktum att samtliga backsvale-kolonier i Södermanlands län har varit 
etablerade i samma täkter åtminstone sedan begynnelsen av detta sekelskifte. Enligt Art-
portalens databas har inga nyetablerade häck-lokaler rapporterats i länet under 2000-talet. 
Om ingenting görs riskerar Södermanlands län inom endast ett par år att förlora ytterligare 
5-6 täkter med backsvale-kolonier pga. nedläggningar Detta skulle innebära att endast 2-3 
kolonier återstår i länet som helhet inom en mycket snar framtid. Trenden i Uppsala och 
Stockholms län är mycket likartad den i Södermanland. Detta är alarmerande! 

Sammanlagt 13 täkter med backsvalekolonier har noterats i länet 2016-19. I fem av av 
dessa täkter försvann svalorna under denna tidsperiod, nästan 1/3 av täkterna med 
backsvale-kolonier i Södermanland. I samtliga fall var dessa belägna i nedlagda täkter. 
sandtag.  
 



                                                    Åtgärdsprogram 
 
Det är av största vikt att försöka behålla så många som möjligt av de nuvarande åtta kända 
backsvale-kolonierna i Södermanlands län. Försök i bl.a. Norge har visat att det är mycket 
svårt att få tillbaka backsvalor till ett område som de inte längre har anknytning till. 
Ett nära samarbete med de täktoperatörer i vars täkter backsvalorna häckar bör etableras så 
snabbt som möjligt. 
I de täkter som riskerar att upphöra med sin verksamhet inom en snar framtid finns ett antal 
kortsiktiga åtgärder att pröva, en tidsfrist fram till dess mer permanenta lösningar upprättas 
1. Om ett samarbete med täkt-ansvarig etablerats, brukar företaget ha viss aktivitet i sand- 
     taget även efter det man slutat bryta nya kanter ur åsen. Man har upplagda högar med  
     sand och kanske en hjullastare kvar i täkten ytterligare några år. Om så är fallet kanske  
     det går att behålla befintlig häckbrant/gräva till en ny och årligen underhålla denna brant  
     genom att ta ett par skoptag med hjullastaren i brantens underkant för att skapa ett ras 
     och därigenom skapa en ny, fräsch brantkant åt svalorna (en häckbrant bör ha en minst              
     1½-2 meter hög, lodrät kant, som sedan kan slanta ut nedtill. Denna brant-kant bör vara  
     åtminstone 6-7 meter lång, gärna längre, och bör som sagt regelbundet fräschas upp)   
2. Om det inte går att spara befintlig häckbrant kanske man kan gräva till en upplagd hög. 
     Detta har gjorts med framgång på flera håll i Sverige, bl.a vid Getteröns naturreservat 
     utanför Varberg, återvinningsföretaget Sysaf´s berömda anläggning i Spillepeng utanför 
     Malmö som nu huserar Sveriges största backsvalekoloni – ca 600 par, F-17 utanför 
     Ronneby i Blekinge lade upp en hög vid sin flygflottilj som nu koloniseras av över 100 
     par. Det finns flera exempel från Skåne där 4H gårdar med framgång fått mindre kolonier  
     att etablera sig i upplagda högar som blivit mycket uppskattade av besökande barn. 
     Man bör dock etablera sådana högar innan svalorna försvinner ur täkten för gott.                                 
3. Om det inte långsiktigt går att underhålla/gräva till en upplagd hög kan man placera sk.  
    ”backsvale-hotell” eller ”backsvale-holkar” i täkten. Detta bör göras innan kolonin med       
     backsvalor lämnat täkten för gott. Det finns flera modeller att välja mellan. Dessa kräver                                                       
.       inget underhåll av stora maskiner – vilket de upplagda högarna kräver för att fungera. 
     Om man årligen rengör dem, precis som med en fågelholk, återkommer svalorna  
     årligen till samma ”holkar” eller ”svalhotell” efter det att de etablerat sig i dessa.  
 
Man bör även undersöka långsiktiga lösningar. Nästan hela den svenska populationen av 
backsvalor återfinns i täkter med kommersiell verksamhet, hos företag som egentligen 
sysslar med annat än att fungera som förvaltare av vårt Svenska natur-arv. Detta är märkligt. 
En lösning kan vara att försöka etablera kolonier i anslutning till jordbruk eller naturreservat. 
”Husbehovstäkter” som den vid Edeby våtmark - som omtalas i denna rapport, visar hur 
man med mycket små medel kan etablera en koloni vid en våtmark eller lämpligt 
naturreservat. Det finns förmodligen ett flertal sådana områden i länet, lokaler dit 
backsvalan flyger för att födosöka, lära ungarna att klara sig eller som de besöker för att äta 
upp sig före eller efter flytten till vinterkvarter i Afrika. Vadsjön och Läbro ängar i Nyköpings 
kommun eller Söderfjordens natur-reservat i Eskilstuna kommun är områden där backsvalor 
ofta rapporteras och kanske skulle kunna erbjuda en biotop liknande den vid Edeby 
Våtmark.  
Tiden är dock knapp. Snart finns det endast några få kolonier kvar  att arbeta med i länet!   
 
Bengt Legnell. Tel 070-7741777 eller legnell@hotmail.com 



 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                           

 


