
Riksinventering av Backsvala  
2020-2021 genomför BirdLife Sverige en landsomfattande inventering av 
backsvala. Under senare år har arten minskat kraftigt. Så sent som år 2000 
klassades den som livskraftig (LC). På årets rödlista däremot är backvala 
upptagen som sårbar (VU). 
 
För att genomföra inventeringen med så gott resultat som möjligt behöver 
vi din hjälp med att kartlägga förekomsten av Kronobergs 
backsvalekolonier. Rapportera därför antalet bohål och svalor som du ser 
runt häckplatsen. Uppgifterna bör skrivas in på Artportalen, men vi önskar 
också att så många möjligt fyller i det formulär vi tagit fram för att få lite 
mer detaljerade uppgifter om lokalen. Läs också mer på 
https://birdlife.se/fagelskydd/artprojekt/backsvala/ 
 
Ambitionen är att kolla upp såväl aktiva som historiska förekomster av 
backsvala liksom nya miljöer där arten kan tänkas häcka – till exempel jord- 
och sandhögar kring grustäkter, byggplatser, industriområden etcetera. 
 
Nedan följer en förteckningen där Kronobergs läns förekomst av häckande 
backsvalor från perioden 2000-2019 listas kommunvis. Årtalet avser 
senaste rapport från Artportalen (Ap). 
 
Grus/sandtäkt är det vanligaste habitatet i länet.  Ibland har häckning skett 
i tillfälliga jord/sandhögar i samband med nybygge mm.  Även stenmurar 
kan utgöra en lämplig häckningsplats såsom i Timfors och Kronobergs 
slottsruin. 
 
Roger Jönsson. Ansvarig för backsvaleinventeringen i Kronoberg län 
 
Markaryd kommun: 
Broarna, Timfors 
2018 I stenmur 
Luhrpasset, Strömsnäsbruk 
2016  
Reningsdammarna, Ribersdal: 
2019  

https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/2020/03/BirdLife-Sverige_backsvala_formul%C3%A4r.pdf
https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/2020/03/BirdLife-Sverige_backsvala_formul%C3%A4r.pdf
https://birdlife.se/fagelskydd/artprojekt/backsvala/


 
Ljungby kommun: 
Ambjörnsgården 
2008 
Berghems grustag (Emballator, Rosendal) 
2019 
Grustag 1 km norr om Berga kyrka  
2006 
Stackarp 
2000  
  
Älmhult kommun: 
Slätthult 
2015  
Terminalgatan (Rudolfssons grustag) 
2013  
 
Alvesta kommun:  
Inga rapporter i Ap om häckning under perioden. 
Benestad Billagård 
1999 
 
Växjö kommun: 
Jonsbodadammarna, Växjö 
2012 
Sjöanäs grustag, Växjö 
2012 
Bergkvara  
2018 I jordhög nära ladugården 
Svartekärr, Fureby 
2003 
Stenbrottet Långahall, Gemla 
2016 
Norremarks industriområde, Växjö 
2010 Jordhögarna vid Moränvägen 
Grustaget Hovsgöl 



2018 
Kronobergs slottsruin 
2019 Bon i ruinen 
Tunatorp grustäkt 
2017 
Drättingesjön 
2007 
 
Uppvidinge kommun: 
Inga rapporter i Ap om häckningskriterier 1900-2019 
 
Lessebo kommun: 
Hovmantorp 
2004 
 
Tingsryd kommun: 
Inga rapporter i Ap om häckningskriterier 1900-2019  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  
 
   
 

 
 



 


