
Rapport 2011 

25. marts 2011 - Stevns og Møn 

Falkesæsonen er begyndt. Yngleparrene på Stevns og Møn har lagt sig. 

På Stevns er det igen i år ved lokaliteten Mandehoved, og på Møn ved Sækkepiben. Begge steder vil der i år 

blive sat afspærring op. På Stevns for at holde fotografer fra at lægge sig ved kanten tæt på redestedet, og 

på Møn fordi denne lokalitet har offentlig sti tæt ned forbi redehulen. 

For begge lokaliteter gælder det, at færdsel under ynglepladsens niveau ikke er så truende for falkene, og 

de reagerer stort ikke på folk nede på stranden. 

Som så mange gange før i perioden lige omkring æglægning er der en del forvirring angående ynglepladsen 

på Møns Klint. Hunnen har været inde i redehulerne på Storeklint og Sækkepiben den sidste uges tid. Og 

hannen var begyndt at lægge bytte i depot ved Storeklint, så det tegnede til at blive yngleplads der. 

Men for nogle dage siden lå et æg i hulen ved Sækkepiben, uden at der blev observeret en hun inde på 

reden i 3 dage. Det betyder dog ikke, at hun ikke kan have været der på andre tidspunkter. 

Så sent som i går, den 24. marts, kom hannen med bytte - en Gråkrage - til Storeklint, men forsvandt senere 

med byttet sammen med hunnen mod nord. Her lå hun så senere på reden på Sækkepiben. 

Og i dag så der ud til at være mindst to æg, så nu regner vi med, hun har besluttet sig. 

5. april 

Der er nu fast rugning på Møns Klint. 

 

Vandrefalke-hun på rede i april 2011. Foto: Niels Peter Andreasen 



Fra det første æg den 23. marts til den 30.marts med 3 æg var der en del uro og flere lange perioder uden 

falke på redestedet. Men fra den 31. marts har han og hun, som begge er uden ringe og ligner parret fra 

sidste år, haft regelmæssige skift på reden og bytteaflevering flere gange i dagtimerne. 

I dag var der også en fremmed vandrefalk forbi, men ynglehannen jog den ud af området under stor alarm. 

Siden har en Gravand lige været inde og stå på kanten af redehulen, men forsvandt med det samme. 

Sækkepiben er et fint observationssted, og de sidste dage har der været jævnt finketræk og mange 

Gransangere. 

Falkeparret på Stevns skulle efter de sidste oplysninger også ruge intensivt, men der er ingen oplysninger 

om ynglepar på Bornholm endnu. 

Endelig har der været oplysning om et falkepar med territorial adfærd på Skærbækværket ved Kolding, men 

samtidig et fund af en død vandrefalk på en kirkegård i Kolding, tilsyneladende en svensk fugl. 

11. april 

Der er kommet meddelelse fra Bornholm, og her er rugning nu også i gang ved Slotslyngen, men på en 

anden hylde end sidste sæson. Rugning er tilsyneladende gået i gang omkring 6. april, men parret eller to 

andre falke er observeret i samme periode omkring stenbruddet ved Hammeren. 

Hos parret på Møns Klint har der igen været besøg af en tredje falk, der satte sig kortvarigt i et træ, og 

havde rød farvering med hvide tal/bogstaver på venstre fod. Desværre sad den for langt væk til, at jeg 

kunne tyde de enkelte tegn, men det kan antagelig dreje sig om en ungfalk fra klinten eller en anden dansk 

2K falk. Den blev dog jaget ud af ynglelokaliteten af begge forældrefugle. 

I går observerede Poul Rasmussen det udsædvanlige, at en Gråkrage var inde på redehylden og tage 

bytterest og var på vej hen mod æggene, da hanfalken kom styrtende og fik den jaget ud af området. Det er 

ikke set før. Og forhåbentlig er det ikke grunden til, at der kun er tre æg i kuldet denne sæson. 



 

Vandrefalke-han på rede 20. april 2011. Hun i huleåbning. Foto: Niels Peter Andreasen 

25. april 

Selv om rugeforløbet går planmæssigt på Møns Klint, har der været et par episoder, som adskiller sig fra 

andre sæsoner. 14. og 15. april var hunfalken væk fra yngleområdet det meste af dagen, og hannen lå alene 

på æggene uden afløsning og uden at få bytte. 

Den ene dag mindst 9½ time og den næste 8 timer og 50 minutter. Det er uklart, hvad der har holdt hunnen 

borte, men måske har hun brugt tid sammen med den unge falk fra sidste år, eller forsøgt at holde den ude 

af området. 

Den anden observation af anderledes adfærd har fundet sted et par gange. Hannen har ligget på æg, og 

hunnen er landet på redehylden. Normalt forsvinder han så ud, og hun lægger sig. Men to gange er han 

blevet liggende, og hun har så stået i huleåbningen. Den ene gang i over to timer, hvor hun ordnede 

fjerdragt og pudsede sig, men han lå og så til. 

Nu er der så en uges tid til, at æggene skal klække, og som altid er det spændende, hvor mange af æggene, 

der er frugtbare. 

1. maj 



Drama i dag på falkestedet. Da hunfalken fløj ud klokken 11.21 for at blive afløst på reden, kom en 

Gråkrage lidt senere på redehulen, tog et af falkeæggene og fløj ud med det. 

Der var flere tilskuere samlet på observationsstedet, og det gjorde naturligvis stort indtryk her lige før 

klækning. 

Gråkragen forsøgte endnu engang, men det lykkedes mig at jage den væk, og et tredje forsøg lykkedes 

heller ikke, da jeg havde taget opstilling tættere på og piftede i fingrene og klappede i hænderne, indtil 

hanfalken kom og lagde sig på de restrende tre æg klokken 12.01. 

Det er så et spørgsmål, om falkene kan holde kragen borte, nu den har fået erfaring med, at den godt kan 

lykkes med at hente mad i redehulen. 

3. maj 

Først den gode nyhed: der er nu 4 unger på redehylden på Stevns. 

Så den dårlige: gråkrager har nu tømt reden for æg på Møns Klint, og falkeparret har forladt lokaliteten. 

Jeg kom i går på observationsstedet klokken 7, hvor hannen lå på reden. 08.16 fløj han ud, og der var 

tilsyneladende kun 1 æg tilbage i skålen. 08.25 kom hunnen ind og lagde sig. Jeg var til møde kl. 9, og da jeg 

vendte tilbage lidt over kl. 10 var reden tom, og ingen falke sås i området til kl. 13, da jeg kørte hjem. 

Poul Rasmussen var der fra tidligt i morges, og her mødte ham det samme syn: reden tom for æg og ingen 

falke observeret, heller ikke ved Storeklint. 

Der er så trist, som det kan være her lige før klækning, og det er nok for sent i forløbet, til at de begynder 

på en frisk andetsteds, men jeg tager fortsat ud til klinten med jævne mellemrum og prøver at følge dem 

resten af foråret. 

20. maj 

Stevns 

Ringmærkning på Stevns den 18. maj blev opgivet. Knud Falk og Søren Møller vurderede, at 

kalkstensplatformen med falkeungerne ikke længere var stærk nok til at bære en person. Så for ikke at 

udsætte kuldet for unødig risiko, venter man til næste sæson, hvor klatrerens adgang til redehylden bedre 

kan sikres og forberedes i løbet af efteråret i tilfælde af, at falkene igen vælger det samme ynglested. 

Der er endvidere fundet en ung hanfalk fra sidste sæson død på Stevnskysten. Den havde tilsyneladende 

ligget i lang tid på stranden og kan godt være omkommet under vinterperioden. 



 

Redehylde, Stevns 2011. Foto: Niels Peter Andreasen 

Møn 

På Møns Klint holder falkeparret stadig til i området. De fleste gange er det hunfalken, jeg ser, og oftest 

mellem Storeklint og Sommerspirspynten. Man kan fortsat høre falkeparret kalde på hinanden, når man går 

langs klinteranden eller på stranden, men der er ikke tegn på fornyet ynglecyklus. 

Bornholm 

Falkene på Bornholm fodrer unge(r), så vi håber, det giver bedre resultat på klippeøen denne sæson. 

Flere falke 

Endelig er der på det seneste kommet meddelelse om, at endnu et vandrefalkepar er startet med at yngle, 

og ligger med 3 æg et sted, der er ret følsomt, og derfor ikke offentliggøres endnu. 

Andre informationer fortæller om falke, der gennem foråret holder til på egnede lokaliteter med tegn på 

pardannelse og territoriehævdelse, bl.a. på Farøbroen og på Radisson-hotellet i København, dog ikke med 

dokumentation for æg eller rugning. 

Så der er både negative og positive meldinger denne sæson, og vi har store forventninger til DOF's nye 

projekt med støtte til udvalgte fuglearter bl.a. vandrefalken. Det kan betyde en udvidelse af 



ynglemuligheder i Danmark gennem et målrettet redekasseprojekt, så der på længere sigt kan sikres en 

stabil population med en større udbredelse her i landet. 

6. juni 

Bornholm 

Kr. Himmelfartsdag blev de 3 unge falke på Bornholm ringmærket. Alt er gået planmæssigt, og vejret var jo 

som bekendt med Knud Falk og Søren Møller under arbejdet (se foto). 

 

Ringmærkning på Bornholm, 2011. Fotograf: Christian Lau. 

Stevns 

Der er ikke nyt fra Stevns, men det må være tid for udflyvning af de unge falke der, og forhåbentligt er alt 

OK. 

Møn 

På Møns Klint er der jævnligt observationer af falkeparret, og for nogle dage siden så jeg hanfalken sidde et 

sted, jeg ikke har set dem bruge som hvileplads før, en kridthule mellem Storeklint og Sommerspirspynten. 



Guiderne på Geocentret så et flot syn den ene dag, hvor en flok Hvide Storke trak forbi klinten efterfulgt af 

Vandrefalken og lidt senere Rød Glente. 

Flere falke 

Det fjerde danske ynglepar afløser fortsat hinanden på redestedet, så det tyder stadigvæk på rugning. Vi 

venter i spænding på, om det resulterer i udklækkede unger. 

26. juni 

Møn 

På Møns Klint holder falkeparret stadig til i området, også med korte besøg ind i begge redehuler, antagelig 

for at markere deres territorium, selv om yngleperioden i år mislykkedes. 

Stevns 

På Stevns er de unge falke fløjet ud og vil sikkert snart forsvinde til andre egne af landet. 

Bornholm 

 

Hanfalk kalder, Bornholm juni 2011. Fotograf: Mogens Kofod 

Ungerne på Bornholm blev planmæssigt ringmærket, og Christian sender iagttagelser fra redestedet, hvor 

ungerne basker rundt mellem klipperne. 



 

En af årets unger på Bornholm, juni 2011. Fotograf: Mogens Kofod 

Flere falke - Mønbroen 

Det 4. ynglepar i Danmark fik desværre ikke unger. 

Lokaliteten var på Mønbroen, hvor redekassen denne sæson blev lukket på grund af planlagt broarbejde. 

Men pengene i Vejdirektoratet slap op, broarbejdet udskudt, og da havde falkeparret fundet sig en anden 

plads under broen. Uheldigvis var det på en helt nøgen stålplade, og de 3 æg er sandsynligvis blæst eller 

trillet ud over kanten. Hvis vi havde opdaget dem tidligt nok, skulle de have haft en skovlfuld grus som 

redeskål. Men det ville under alle omstændigheder have været et problem, hvis der kom unger, som ville 

have svært ved at finde holdepunkter at gribe fat i, når de startede deres vingebasken og flyveøvelser. 

Chancen for at falde i havet ville have været stor. 

Endelig kom der rygter om et muligt jordrugende par i år, men det viste sig ikke at holde stik. 

Så 4 par igen i år (indtil videre), og et nyt par på Øresundsbroen på den svenske side. Utroligt at der ikke er 

et par, der har fundet en egnet bygning et eller andet sted i København, når de nu i flere år har fundet vej 

til Malmø og Helsingborg. 

Hvis der ikke dukker afgørende nyheder op i juli, må vi betragte ynglesæsonen for de danske vandrefalke 

for afsluttet, trods alt med 7 nye unge falke på vingerne. 



Jeg er klar til at drage til Grønland med Knud Falk og Søren Møller og følge falkene der i andre landskaber 

end mine velkendte klintepartier, noget jeg har glædet mig til i mange år. 

28. juli  

Efter 16 herlige dage på Grønland med masser af vandrefalkeobservationer er jeg tilbage til noget af en 

sensation: der er i hvert mindst én vandrefalkeunge på Møns Klint  her i dag den 28. juli, nærmere bestemt 

i redehulen på Storeklint. 

 

Unge i redeåbning 28. juli 2011. Foto: Niels Peter Andreasen 

Jeg blev ringet op fra Geocenter Møns Klint af Jesper Kristiansen i går onsdag, hvor en medarbejder fra 

Naturstyrelsen, Søren Clemmensen, havde fundet en død falkeunge, og på fotos var der tale om en 3-4 

uger gammel vandrefalkeunge på stranden neden for Maglevandspynten, hvor det foretrukne ynglested 

gennem årene findes. 



 

Unge fundet død 27. juli 2011. Foto: Jesper Kristiansen 

Jeg tog ud til stedet i morges, hvor hannen sad på sin vagtpynt, og senere kredsede han sammen med 

hunnen, inden begge forsvandt. Senere kom han tilbage med bytte, som han lagde i depot, og lidt efter 

dukkede en unge op på redehylden, mere dunklædt end den døde unge på foto og tilsyneladende flere 

dage yngre. 

Ved at regne tilbage, må parret have indledt parringspil og æglægning i slutningen af maj-begyndelsen af 

juni, med klækning lige i starten af juli. 

Det adskiller sig fra beskrivelserne i den litteratur, jeg kender til. Normalt aftager tilskyndelsen til 

æglægning af et nyt kuld med varigheden af rugetiden på det første kuld. Ved fjernelse af æg kort tid efter 

lægning kan hun lægge et nyt kuld 15-25 dage senere, og i enkelte tilfælde et tredje kuld. Men i dette 

tilfælde var rugetiden omkring 30-32 dage, og dermed skulle driften til ny æglægning være borte. 

Det eneste tilfælde af ny æglægning så sent har jeg fundet i Schweiz fra Berner Oberland, hvor nyklækkede 

unger blev fjernet fra reden, og der senere blev fundet et nyt kuld æg. Men her var der tilsyneladende tale 

om udskiftning af en af magerne, og dermed fornyet parringsvillighed (H. Herren, 1956 citeret i Wolfgang 

Fischer: Der Wanderfalk, Die Neue Brehm-Bücherei,1967). 



Hvorom alting er: der er vandrefalkeunger på alle de tre klassiske lokaliteter Møn, Stevns og Bornholm også 

denne sæson - trods kragernes ægtyveri på Møn tidligere på sæsonen. 

En rigtig god historie ! 

4. august 

Ingenting er forudsigeligt denne sæson på Møns Klint. Efter glæden over en levende unge ved Storeklint i 

sidste uge observerede vi den ligge død i redehulen i tirsdags, og forældrefalkene ses nu næsten ikke på 

lokaliteten, kun tilfældigt forbiflyvende. 

Hunfalken er ny, den adskiller sig på flere karakterer fra hunnen med første kuld, der har været den samme 

gennem flere sæsoner. Men heller ikke hun har ring på foden og kan altså også være en af de tidligere 

unger fra klinten. En ny hun er nok forklaringen på, at der er æglægning efter så lang tids rugning hos den 

første hun. Den nye hun har været motiveret for parring og start på ynglecyklus, og det er måske også 

grunden til, at hanfalken ikke var til stede i samme omfang som normalt under første rugeperiode. 

Lørdag og søndag var hunfalken stadigvæk inde i hulen med bytte, men om søndagen med lidt uforståelig 

adfærd, da hun blev stående i længere tid i åbningen uden af gå ind med byttet, hvorefter hun gik ind et 

kort stykke tid og fløj ud med byttet igen. Ungen kan da have været så svag, at den ikke ville tage føde til 

sig. 

Den første unge sendes nu efter aftale med Naturstyrelsen og Zoologisk Museum til undersøgelse på 

Veterinærinstituttet i Århus. Det ville være rart at få opklaret, om ungerne i det andet kuld er 

sygdomsbærere, eller har fysiologiske defekter. 

Observationsperioden er så afsluttet for anden gang denne sæson. Regner jeg med. 

Status 2011 

Møns Klint 1 ynglepar på Sækkepiben i marts, samme han og hun som sidste sæson. Ægkuldet blev lige 

inden klækning taget af gråkrager. Et ynglepar, samme han med ny hun, lagde et nyt kuld på 

Maglevandspynten i begyndelsen af juni, men begge de observerede unger, 3-4 uger gamle, er fundet døde 

og sendt til undersøgelse på DTU, Veterinærinstituttet i Århus. 

Stevns Klint 1 ynglepar på Mandehoved som sidste sæson, samme han og hun, 4 unger blev udklækket og 

blev flyvefærdige, men kunne på grund af redehyldens skrøbelighed ikke ringmærkes i år. 

Bornholm 1 ynglepar i starten af april, samme han og hun, 3 unger blev udklækket og blev flyvefærdige, 

ringmærket. 

Mønbroen 1 ynglepar, lagde 3 æg på en glat stålbjælke, men mislykkedes med rugning, da æggene 

antagelig er trillet ned. 

Danmark total 4 ynglepar med i alt 9 unger, hvoraf 2 døde og 7 var udfløjne, 3 er ringmærket. 

Generelt om vandrefalke i år i Danmark 



Starten af falkesæsonen 2011 havde meget medieomtale vedrørende overvintrende falke i 

Københavnsområdet samt observationer hele vinteren på Amager. Omkring Mønbroen har der været et 

par falke i vinterperioden, og de benytter antagelig hylder under broen som hvileplads. Også omkring Stege 

har der holdt 1-2 falke til ret konstant hele vinteren. Hele vinteren har der været falke på Møns Klint og 

Stevns, hvorimod der ikke indkom observationer fra Bornholm. 

Ifølge rapporterne fra Nordtyskland 2010 er der nu omkring 50 par Vandrefalke syd for grænsen i 

Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern. Mange af dem yngler i kasser eller på bygninger. 

Rapport afsluttet 23. august 2011 

Niels Peter Andreasen 

 


