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Lannerfalk (Falco biarmicus)  

Beskrivelse 
Videnskabeligt navn: Falco biarmicus 

Synonymer:  

Kaldenavn: Lannerfalk 

Beskrivelse: Lannerfalken er en mellemstørelse falk der kan være 35-50 cm lang og har et vingefang på 
90-110 cm. Hunnerne vejer mellem 700-900 g, mens hannerne typisk vejer mellem 500-600 g. 
Fuldvoksne lannerfalke er skifergrå op ryggen mens yngre fugle er brune, Både voksne og unge fugle har 
off-white eller rødbrune understriber med grå striber. Hovedet er rødbrunt eller hvidt med en sort 
”overskægs” stribe. Hunnerne er normalt mørkere end hannerne1.  

Forvekslingsmuligheder 
- 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Lannerfalken blev først registreret I Danmark i 2002 og betegnes sjælden I Danmark. Lannerfalken er 

introduceret til jagt og skaber primært problemer når fugle undslipper fangenskab. I landbrugsområder 

kan undslupne Lannerfalke jage tamme høns og ænder2.  

Score og baggrund  
Vi benytter en skala fra 1-3. 1 svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj 

Sprednings-
potentiale 

Levestedets 
bevarings- eller 
naturværdi 

Påvirkning af 
hjemme- 
hørende arter 

Påvirkning af 
økosystemer 

Økonomiske 
effekter 

Helbreds 
effekter 

Harmonia Samlet 

2 3 2 1 1 1 8 10 

 

Spredningspotentiale: 2 (middel). Spredningspotentialet for Lannerfalk er vurderet til middel. 

Lannerfalken er ikke en trækfugl, men ringmærkede individer fundet 1528 km fra deres yngleterritorie. 

Lannerfalken lægger 3-4 æg pr. sæson1. 

 

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 3 (høj). Levestedets bevaringsværdi for Lannerfalk er 

vurderet til høj. Lannerfalken findes i meget varierende habitater fra flade, tørre områder tæt på 

havoverfladen til våde, skovklædte bjerge i 5000 meters højde. Lannerfalken har brug for store åbne eller 

let skovklædte områder til jagt og klipper eller lignende til at bygge reder. Lannerfalken kan dog også 

bygge reder i træer, forladte strukturer eller nær jorden i ørkenområder1. 
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Påvirkning af hjemmehørende arter: 2 (middel). Påvirkning af hjemmehørende arter er vurderet til 

middel. Lannerfalken er kendt for at konkurrere med Vandrefalken (Falco peregrinus) og Ravnen (Corvus 

corax) om bytte og redepladser. Deres vigtigste fødekilder er mindre fugle som vagtler og duer, men 

spiser også øgler, gnavere, flagermus, insekter og edderkopper og skorpioner i ørkenområder1. 

 

Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Påvirkning af økosystemer er vurderet til lav. Lannerfalken deler 

niche med mange andre rovfugle og konkurrencen mellem Lanner- og Vandrefalken er høj. Lannerfalken 

er desuden sandsynligvis vært for mider der kan angribe andre fugle1. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for Lannerfalk er vurderet til lav. Lannnerfalken 

kan være til gene for landmænd hvis den jager produktionsdyr som høns og ænder1. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Der er ingen kendte helbredseffekter for Lannerfalk. 

 

Total score = 10 

Kilder 
1 Animal Diversity Web: Available at http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Falco_biarmicus/  
2 NOBANIS: Avialable at http://www.nobanis.org/speciesInfo.asp?taxaID=953 (IGN407) 

 

 

http://www.mst.dk/
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Falco_biarmicus/
http://www.nobanis.org/speciesInfo.asp?taxaID=953

