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RÖDLISTAD    Hussvala

Mindre mat och färre 
boplatser för hussvalan

text Markus Lagerqvist

VU

H
ussvalan är en vanlig 
svensk art som finns över 
nästan hela landet, och 
som dessutom trivs i män-
niskors närhet. Troligen 
är det inte den första art 

man tänker på när man talar om hotade 
svenska fåglar, men faktum är att antalet 
hussvalor minskat kraftigt.

I Sverige uppskattades beståndet för 
fem år sedan bestå av runt 100 000 par, 
vilket är en kraftig nedgång jämfört med 
tidigare skattningar om 200 000–400 000 
par, och arten klassas idag som Sårbar 
(VU).

Den kraftigaste nedgången skedde 
under 1980-talet, men minskningen har 
fortsatt, om än i lägre takt. Liknande 
nedgångar har konstaterats i bland annat 
Storbritannien, Belgien och Nederlän-
derna, där populationen på 1990-talet bara 
var 35 procent av antalet 1965.

Globalt är arten inte hotklassad, utan 
har en stor utbredning från Västeuropa 
och österut till ryska Fjärran Östern, med 
en population som uppskattats till mellan 
20 och 48 miljoner individer.

DET ÄR INTE säkert klarlagt varför arten 
har minskat i Nordvästeuropa men en för-
klaring kan vara en minskad födotillgång. 
Exempelvis pekar studier från Storbritan-
nien på att antalet insekter i jordbruks-
landskapet har minskat med 80 procent 
till följd av ett mer ensidigt och storskaligt 
jordbruk med en större användning av be-
kämpningsmedel. Även förlust av lämpliga 
häckningsmiljöer och ökad predation av 
andra arter, såsom skata, kan ha bidragit 
till minskningen. I Polen har man konsta-
terat att ökad konkurrens om boplatser 
från gråsparv lett till att hussvalorna i 

STOR UTBREDNING
Hussvalan har ett stort utbred-
ningsområde som sträcker sig 
från västra Europa ända bort till 
centrala Ryssland, Kazakstan 
och Kirgistan i Centralasien. 
Den huvudsakliga övervint-
ringen sker i Afrika, med 
några mindre populationer som 
övervintrar i Indien och runt 
Persiska viken.

Hussvalan är rödlistad i kategorin 
Sårbar (VU = Vulnerable) av ArtData

banken. Totalt är 97 fågelarter  i 
landet rödlistade.

HUSSVALANS UTVECKLING I STANDARDRUTTERNA SEDAN 2000
I Svensk Fågeltaxering syns hussvalans populationsförändring i det som kallas standardrut-
ter. Y-axeln är ett index där 1,0 är utgångspunkten vid den första inventeringen.

VARFÖR?

ÅTGÄRDER

D 
et finns fortfarande många 
frågetecken kring artens minsk-
ning, varför det är svårt att sätta 
in åtgärder för att vända tren-

den. En minskad tillgång till insekter 
kan motverkas genom förändringar i hur 
jordbruket bedrivs, till exempel genom ett 
mer varierat jordbruk, mindre användning 
av bekämpningsmedel och genom att inte 
klippa ytor som dikesrenar och vägkanter 
innan blomning. 

Ett annat sätt att gynna hussvalan är att 
ta hänsyn till hussvalekolonier eller bon 
vid rivning av hus, och att sätta upp brädor 
på hus för att underlätta etablering av hus-
svalebon. 

DET ÄR OCKSÅ angeläget med fortsatta 
inventeringar av häckande hussvalor för 
att följa utvecklingen, och mer forskning 
för att säkrare kunna fastslå skälen bakom 
nedgången och sätta in motåtgärder i form 
av information, lagstiftning och annat.

I Sverige häckar ytterligare två arter av 
svalor; ladusvala och backsvala. Ladusva-
lan klassas som Livskraftig (LC), medan 
backsvalan ses som Nära hotad (NT). Även 
backsvala har påverkats negativt av en 
minskad insektstillgång, men i än högre 
grad av sämre tillgång till lämpliga häck-
ningsmiljöer, såsom aktiva grustäkter.

Hussvalan bygger under våren sitt bo av lera blandad med eget saliv.

  Index för hussvala under standardrutterna 2000–2015

högre grad börjat häcka inne i byggna-
der istället för på utsidan. Då arten är en 
flyttfågel, som tillbringar vinterhalvåret i 
tropiska Afrika, kan faktorer längs flyttvä-
garna och i övervintingsområdet påverka 
populationen – exempelvis väderlek och 
klimatförändringar.
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HUSSVALAN FÖLJER I 
MÄNNISKANS SPÅR
Hussvalan är spridd över hela 
landet, men häckar i större 
antal i södra Sverige. Bilden visar 
resultatet av standradrutterna 
1996–2016, som ingår i Svensk 
fågeltaxering. Ju mörkare färg, 
desto fler noteringar har gjorts på 
rutten.


