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Sammendrag 
 

I Ålgård sentrum har sandsvaler ved to anledninger valgt å bosette seg innenfor aktive 

anleggsområder, og dermed ført til i anleggsarbeidet fram til endt hekkesesong. I Ålgård sentrum 

ventes det å fortsatt være stor anleggsvirksomhet i mange år framover. En tiltaksrettet kartlegging 

for sandsvale ble gjennomført på vegne av Gjesdal kommune for å kartlegge den lokale 

sandsvalebestanden, samt foreslå aktuelle tiltak for å redusere framtidige konflikter mellom 

sandsvaler og entreprenørvirksomhet. 

Store deler av kommunen ble befart med utgangspunkt i allerede kjente sandsvalelokaliteter langs 

vei og kulturlandskap for å finne egnede steder å gjøre tiltak for å opprettholde eller forbedre 

hekkeforholdene for sandsvaler Det ble også søkt etter egnede lokaliteter å etablere nye 

sandsvalekolonier ved å opprette kunstige hekkeplasser i nærheten av Ålgård sentrum. 

Ni egnede sandsvale-lokaliteter over hele kommunen ble lokalisert og vurdert med utgangspunkt i 

tiltak som antas å være de beste for å ivareta, opprette eller gjenopprette sandsvalekolonier på de 

enkelte stedene. På noen av lokalitetene anbefales det å utføre habitatforbedrende tiltak for å oppnå 

disse målene 

De høyest prioritere tiltakene er i og nær Ålgård. Her er det mangel på gode, naturlige hekkeplasser, 

samtidig som konfliktene her synes å være størst. To aktuelle lokaliteter peker seg ut nær Ålgård: 

Bruneset i Ålgård sentrum og Limagården. På begge lokalitetene anbefales det å bygge kunstige 

hekkeplasser for henholdsvis å opprette en ny og opprettholde en eksisterende og sandsvalekoloni. 

Det anbefales også at man framover følger utviklinga av den lokale sandsvalebestanden slik at tiltak 

effektivt kan settes i verk på riktig sted hvis det blir behov for det. 
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Innledning 

Sandsvale 

Sandsvala (Riparia riparia) er en kolonihekker og må ha tilgang til tilnærmet loddrette sandskjæringer 

for utgraving av reirganger og reirbygging i hekkesesongen (Figur 1) (Stokke m.fl.2021) . Slike 

lokaliteter finnes stort sett i utraste elvekanter, veiskjæringer og sandtak. Unntaksvis kan de også 

hekke i murer og torvtak på seterbygninger. Jevnlig finner man artikler i media som omtaler 

konflikter med sandsvaler som slår seg ned i aktive anleggsområder (Breimyr 2022, Brostrøm 2022). 

 
Figur 1. Sandsvale i reiråpning 

Sandsvala har gjennom mange år opplevd en kraftig tilbakegang (Shimmings & Øien 2015). I 2010 ble 

det antydet inntil 50% reduksjon i bestanden de 20 foregående år, i 2015 ble bestanden anslått å 

være 10 000 – 15 000 hekkende par. Bestanden virker fremdeles å ha en nedadgående trend og er 

derfor vurdert som sårbar (VU) på Artsdatabankens rødliste for arter 2021 (Stokke m.fl. 2021).               

Tilgang på hekkelokaliteter 

En sannsynlig medvirkende årsak til reduksjonen i sandsvalebestanden er elveforebygging og 

redusert uttak av naturlige sandmasser (Aarvak m.fl. 2012). Dette medfører at tilgangen til gode 

hekkeplasser blir dårligere og at sandsvalene kan bli presset til å velge alternative hekkeplasser, f.eks. 

nyetablerte sandskjæringer inne på aktive anleggsområder og byggeplasser.   

I mange tilfeller kan mangel på hekkeplasser avhjelpes med tiltak som fasadejusteringer, fjerning av 

vegetasjon og tilpassing av masseuttak eller annen menneskelig aktivitet (Vullum 2022). Etablering av 

sandsvalebygg (kunstige hekkeplasser) for sandsvaler er et relativt ukjent tiltak her til lands, men kan 
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over tid bidra med gode, stabile og trygge sandsvalelokaliteter. Gode eksempler på dette finnes i 

Leirskardalen i Nordland (Figur 2), og flere steder i f.eks. Storbritannia (Shimmings 2005).  

 

Figur 2. Sandsvalebygget i Leirskardalen i Nordland har bosatt sandsvaler i årevis. Foto: Jon Olav 

Larsen 

 

Sandsvala i Gjesdal 

Ettersom sandsvala nasjonalt opplever en kraftig tilbakegang er det grunn til å tro at den lokale 

sandsvalebestanden i Gjesdal kommune også er minkende. 

I Ålgård sentrum er det stor byggeaktivitet, som ventes å fortsette i mange år framover (pers. 

meddelt Gudrun Kristensen). Ved to anledninger har kommunen stanset byggeprosjekter fordi 

sandsvaler har etablert seg i aktive anleggsområder, siste gang i 2021 (Breimyr 2022).  

På oppdrag fra kommunen gjennomførte vi i 2022 en tiltaksrettet kartlegging av sandsvale i Gjesdal 

kommune. Målet var å finne fram til egnede tiltak for å begrense eller hindre framtidige 

interessekonflikter mellom sandsvaler og menneskelig aktivitet i Gjesdal, særlig i og ved Ålgård 

sentrum, samtidig som den eksisterende lokale sandsvalebestanden skal kunne opprettholdes eller 

økes. 
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Metode 

En gjennomgang av sandsvaleregistreringer på Artsobservasjoner.no og Temakart Rogaland viste at 

de aller fleste rapporterte observasjoner i Gjesdal finnes nært kulturlandskap, vassdrag og vei 

(Artsobservasjoner.no, Temakart-rogaland.no). Veinære kartlegginger ble derfor prioritert for å rekke 

over et størst mulig areal.  

Informasjon ble også innhentet ved samtale med en lokal ornitolog og ressursperson, Rune Lie.  

Etter samtale med oppdragsgiver Gjesdal kommune ble fokus satt på prosjekter hvor skole og/eller 

frivillige organisasjoner kan være med å bidra, både under bygging og drift.  

Befaring ble gjennomført av Rådmund Steinsvåg, i Ålgård sentrum sammen med fagansvarlig 

landbruk, natur og miljø i Gjesdal kommune, Gudrun Kristensen. 

Det ble søkt etter lokaliteter som enten var bebodd av sandsvaler, eller som antas å kunne huse en 

god og stabil koloni over tid ved gjennomføring av habitatforbedrende tiltak eller bygging av egnede 

hekkelokaliteter for sandsvale, såkalte sandsvalebygg.  

Resultat og diskusjon 

Utforming av sandsvalebygg 

Bygging av sandsvalebygg kan gjøres på mange vis. For at sandsvaler skal ta i bruk en kunstig 

hekkeplass/sandsvalebygg må noen vilkår oppfylles. Disse er formulert ut fra egne erfaringer: 

• Plassering må være på et trygt sted hvor fuglene ikke blir forstyrret i hekkesesongen, og bør 

ikke være langt unna et egnet jaktområde for fuglene. 

• Sandsvalebygget må ha reirganger, og plass nok i enden av denne til å gjennomføre hekking. 

Her finnes mange ulike framgangsmåter. De aller fleste løsninger har det felles at reirgangen, 

som er laget av ei rør, fylles helt eller delvis med sand som fuglene selv graver ut. 

• Sandsvalebygget bør ha en utforming som virker naturlig, for effektivt å lokke fugl til seg. Det 

viktigste er en loddrett fasade med flygehull. Aller helst med en overflate som virker naturlig 

i omgivelsene. 

Valgt løsning vil til slutt bli et resultat av hvem som skal bygge, ønsket utforming, og ikke minst den 

eksakte plassering. Ulike grunneiere vil nok i mange tilfeller ha ulike preferanser for hvordan de 

ønsker at svalebygg på sin eiendom skal utformes.  
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Uavhengig av løsning er årlig vedlikehold ikke mer omfattede enn eventuell fjerning av gamle reir og 

etterfylling av sand i reirgangene (egne erfaringer). Dette anslås til noen få timers jobb per år. 

Liten svalekasse 

Dette er gjerne lettkonstruerte sandsvalebygg som er såpass enkle i konstruksjonen at en skoleklasse 

vil være godt i stand til å gjennomføre et prosjekt på egenhånd med å støtte seg på informasjon fra 

nettsiden www.svalenevaare.com og interessegrupper på sosiale media, som facebook-gruppa 

«Sandsvalebygg» (Figur 3). 

Sandsvaleprosjekt som et selvstendig skoleprosjekt kan gjerne utformes som en kasse og kan enkelt 

plasseres liggende på toppen av en skrent, sandskjæring eller mur. Disse konstruksjonene er såpass 

lette at de kan bæres og lagres innendørs på vinteren for å forlenge levetiden. 

 

Figur 3. Fredrikstad kommune har bygget og satt opp to bærbare sandsvalekasser i et nå ubrukt 
sandtak.  Foto: Jørgen Torp / Fredrikstad kommune 

Stor svalekasse 

Med faglig bistand fra lokale ornitologer, www.svalenevaare.com og svalenettverket på Facebook, 

kan man satse på å bygge et mer permanent sandsvalebygg hvor kvalitet på materialer og 

bestandighet bestemmes ut fra tilgjengelige ressurser (Figur 4). Dette er mer arbeidsomme 

prosjekter, men de kan også bedre tilpasses omgivelsene. Dette er gjerne konstruksjoner som kan 

bygges på ett sted, for eksempel en skole, for deretter å flyttes ved hjelp av maskinkraft 

til et stativ som er bygget og tilpasset den aktuelle lokaliteten. 
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Figur 4. Eksempler på fast monterte sandsvalebygg. Her er det tydelig at fargevalg og utforming betyr 

mye for hvordan konstruksjonen glir inn i omgivelsene. 

Permanent sandsvalebygg med rom bak reirgangene 

Et fullskala sandsvalebygg kan bygges av en lokal arbeidsgruppe som benytter seg av tilgjengelig 

informasjon på www.svalenevaare.com og FB-gruppa «Sandsvalebygg» (Figur 2) for illustrasjon av et 

slikt bygg). Permanente sandsvalebygg er gjerne konstruert slik at man kan gå inn i et eget rom bak 

reirgangene, hvor man kan komme til og ringmerke svaleunger. Hvis ikke det finnes lokale krefter 

som kan ta på seg en slik oppgave, er alternativet at kommunen innhenter et anbud. 

Aktuelle sandsvalelokaliteter i Gjesdal 

Store deler av Gjesdal kommune ble befart 30. august 2022. Ni lokaliteter ble funnet og vurdert i 

forhold til om de de kommende år antas å kunne være, eller å kunne bli en potensielt god 

hekkelokalitet for sandsvaler ved gjennomføring av habitatforbedrende tiltak eller bygging av 

sandsvalebygg (Figur 5).  

 

Figur 5. De vurderte lokalitetene i Gjesdal. Bakgrunnskart fra Artskart  
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Bruneset, Ålgård sentrum 

I gangavstand fra Ålgård skole, ved Bruneset, 500 meter nedstrøms utløpet av Edlandsvatnet, ligger 

forholdene godt til rette for et svalebygg langs østre elvebredd av Figgjo (Figur 6). Lokaliteten egner 

seg for flere ulike tekniske løsninger, både store svalekasser på stativ eller et permanent 

sandsvalebygg integrert i elvebredden. Hvilken type som velges bør vurderes ut fra hvem som skal 

gjennomføre tiltaket (skoleprosjekt eller private aktører). 

 

Figur 6. Ved Figgjos bredder i Ålgård sentrum kan det gjerne etableres sandsvalebygg. 

 

Dirdal skole  

Nærmeste registrerte hekking på artsobservasjoner.no er ved Gilja, 4 km oppstrøms skolen, der 6 

individer hekket i et lite grustak i 2018 (Artsobservasjoner.no). Forholdene ved denne lokaliteten ble 

ikke nærmere undersøkt som del av dette feltarbeidet.  

Ved Dirdal skole, på begge sider av elva Dirdalsåna, er det egnede forhold for å sette opp svalekasser. 

Vi anbefaler en stor svalekasse (Figur 7). Dette for å gi reirgangene bedre høyde over landskapet. Det 

er flere tilsvarende lokaliteter både oppstrøms og nedstrøms, men lokaliteten ved skolen anbefales 

med tanke på at dette skal kunne gjennomføres som et skoleprosjekt.  Én alternativ plassering langs 

denne elva er å etablere et tilsvarende bygg ved de utraste morenemassene ved Nødland gård. 
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Figur 7. Begge sider av Dirdalsåna like ved skolen egner seg til oppsetting av en stor svalekasse 

 

Frafjord 

Hele dalen fra Øyri til Månafossen ble befart. Flere steder er det mulig å plassere et svalebygg, men 

det er usikkerhet rundt hvor attraktivt dette området er for sandsvaler siden det ikke ble funnet spor 

etter naturlig hekking. Det finnes heller ingen sandsvaleregistreringer i Artsobservasjoner fra denne 

dalen. Logistikk med bygging og vedlikehold blir mer komplisert her, enn for et prosjekt nærmere 

Ålgård.  

 

Høyeholen sandtak 

Her ble det observert tegn på sandsvalehekking i 2022, men kolonien var forlatt på tidspunktet for 

befaringen (Figur 8). Det ble talt 55 reirhull, og anslått at ca. 20 sandsvalepar hekket her i 2022. 

Jevnlig preparering av en vertikal vegg er mulig å få til hvis grunneier og driver av sandtaket stiller seg 

positiv. Hvis massene er stabile nok, vil en naturlig skjæring trolig være en bedre løsning enn et 

sandsvalebygg. Likevel vil et permanent sandsvalebygg være et godt alternativ om denne lokaliteten 

skulle bli redusert eller forsvinne. 
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Figur 8. I grustaket på Høyeholen vil sandfasadejustering være det enkleste og mest ressursvennlige 

tiltaket for sandsvaler. 

Limagården 

Limagården fungerer i dag som museum. I utkanten av gårdstunet, på østsiden, hekker det 

sandsvaler på en svært predasjonsutsatt lokalitet bak en trafostasjon (Figur 9). Som strakstiltak på 

denne lokaliteten anbefaler vi å gjennomføre en sandfasadejustering for å bedre hekkeforholdene 

fram til andre tiltak gjennomføres. På grunn av den lave høyden børsamtidig inngjerding med 

finmasket netting vurderes for å holde rev og grevling på avstand. 

Her er det mulig å tilrettelegge for et skoleprosjekt som kan gi den lille kolonien et tryggere alternativ 

siden det vil ligge langt nok unna til at det ikke kommer i konflikt med de verneverdige bygningene. 

Et sandsvalebygg kan likevel gjerne tilpasses til øvrig bebyggelse og miljø, og inkluderes i museets 

aktiviteter og kunnskapsformidling. Vi anbefaler derfor at det settes opp et permanent 

sandsvalebygg på denne lokaliteten.  

 

Figur 9. Veldig lav og predatorutsatt sandfasade på Limagården 
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Oltedal sandtak 

Dette er en lokalitet som fra avstand kan se veldig bra ut, men ved nærmere inspeksjon viste det seg 

å ikke være hold i massene (Figur 10). Selv i hauger som har ligget urørt i årevis, er det ikke mulig for 

sandsvaler å grave ut stabile ganger. Det kan imidlertid være et alternativ å sette opp et permanent 

sandsvalebygg langs bredden av Oltedalsvatnet siden sandtaket naturlig vil kunne tiltrekke seg mye 

fugl. 

 

Figur 10. Sandmassene i Oltedal sandtak antas å være for ustabile for sandsvaler 

Oltedalsvatnet 

Dette er noen få lagerhauger med sand hvor sandsvaler har gravd noen reirganger (Figur 11). 4 

individer ble registrert ved reirhullene her i 2019 (Artsobservasjoner.no). Det anslås at inntil 5 

sandsvalepar hekket her i 2022. Denne hekkeplassen er særlig dårlig beskyttet mot predasjon fra for 

eksempel rødrev. Selv om sandsvaler har holdt til her må nok denne lokaliteten betegnes som 

midlertidig ettersom hekkemulighetene vil forsvinne helt hvis eller når lagerhaugene blir transportert 

bort. Ingen tiltak anbefales for denne lokaliteten, som gjerne kan ses i sammenheng med lokaliteten 

Oltedal sandtak. 

 

Figur 11. Reirhull i lagerhaugene ved Oltedalsvatnet 
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Rage sandtak 

Dette virker å være et bedre alternativ enn Oltedal sandtak, og det ser ut til at det har vært 

sandsvalehekking her sesongen 2022. Forholdene gjorde det vanskelig å telle, men det ble registrert 

5-10 reirhull på denne lokaliteten. Naturlige fasader er så høyt oppe i terrenget at de ikke er mulig å 

preparere (Figur 12). Det anbefales å utvise generell aktsomhet på grunn av rasfare, men erfarne 

ornitologer i samarbeid med grunneier eller driver av sandtaket kan vurdere om det kan være 

hensiktsmessig med et permanent sandsvalebygg i utkanten av anleggsområdet hvis driften 

omlegges og de naturlige sandfasadene forfaller. På Artsobservasjoner.no finnes ingen 

hekkerelaterte registreringer på denne lokaliteten. Antallet fugl som benytter dette området bør 

kartlegges grundigere. 

 

Figur 12. Rage sandtak. 

Skurve  

Dette er et masseuttak med stor aktivitet. Det ble registrert hekking her i 2019 

(Artsobservasjoner.no). I 2022 ble det registrert 10 reirhull i dette massetaket. På grunn av stor 

graveaktivitet og potensielle interessekonflikter mellom sandsvaler og entreprenør er svalekasser lite 

aktuelle tiltak på denne lokaliteten. Et alternativ som kan være aktuelt er å etablere et permanent 

sandsvalebygg ved Klugsvatnet nedenfor masseuttaket.  
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Konklusjon 
I forhold til å begrense framtidige konflikter ved entreprenøraktivitet i Ålgård sentrum anbefaler vi at 

man prioriterer å etablere et sandsvalebygg i dette området. Bruneset utpeker seg som det mest 

aktuelle stedet i området, og bør prioriteres høyest av de nevnte lokalitetene i rapporten. Elva Figgjo 

utgjør trolig en naturlig vandringsvei og jaktområde for sandsvaler. Dette ventes å bidra til at 

sandsvalene raskt vil oppdage og ta i bruk en ny og attraktiv hekkeplass ved elvebredden.  

Nest etter Bruneset anbefaler vi å prioritere etablering av et permanent sandsvalebygg ved 

Limagården, som også er relativt sentrumsnært. Her finnes allerede en liten koloni, som i nåværende 

situasjon står i fare for å forsvinne på grunn av dårlige hekkevilkår. Denne kolonien kan trolig 

opprettholdes perfmanent ved hjelp at et slikt tiltak.  

I tillegg vil et sandsvalebygg her på ulike vis kunne inkluderes i museets undervisningsopplegg om 

fugler. For eksempel kan man etablere et observasjons- eller fotoskjul nær ved, direkteoverføre video 

fra lokaliteten, eller tilby å være med på ringmerking under kontrollerte forhold. 

Erfaringsmessig er det mer krevende å få sandsvala til å reetablere seg når den er forsvunnet fra et 

område, enn å opprettholde en eksisterende koloni. Parallelt med de prioriterte tiltakene er det 
derfor viktig å følge opp denne kartlegginga og gjøre tiltak som ivaretar alle kjente forekomster av 
sandsvale i hele kommunen 
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