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"Sodfarvet" falk, Enstedværket (foto Jesper Tofft) 

 
21 lokaliteter med falkepar i ynglesæsonen. 
14 par med æg eller unger 
30 udfløjne unger, 11 unger ringmærket. 
 
Møn: 
MK1: 1 par, 3 unger ( 2 han, 1 hun) 
MK2: 1 par, territoriehævdende, ikke ynglende. 
MK3: 1 par, unger fodret, redestedet forladt. 
MK4: 1 par, 3 unger (2 han, 1 hun). 
HK: 1 par, rugning, redestedet forladt. 
MB: 1 par, 4 unger (2 han, 2 hun). 
FB: 1 par, territoriehævdende, ikke ynglende. 
 
Bornholm: 
BH1: 1 par, 2 unger (ikke kønsbestemt ). 
BH2: 1 par, 1 unge (1 hun). 



BH3: 1 par, 4 unger (1 han, 3 hun,) 
BH4: 1 par, 1 unge (1 han). 
BH5: 1 par, territoriehævdende, ikke ynglende. 
BH6: 1 par, ikke ynglende. 
BH7: 1 par, ikke ynglende. 
 
Sjælland: 
Stevns: 
SK1: 1 par, 3 unger (ikke kønsbestemt ). 
SK2: 1 par, 3 unger (ikke kønsbestemt ). 
Kyndbyværket: 
KV: 1 par, 2 unger (1 han, 1 hun). 
Stigsnæsværket: 
ST: 1 par, muligt ynglende. 
 
Sønderjylland: 
Skærbækværket: 
SV: 1 par, 2 unger (2 hun). 
Enstedværket: 
EV: 1 par, 2 unger (2 hun). 
 
Nordjylland: 
VB: 1 par, muligt ynglende. 
 
 
Sæsonforløb: 
 
Møn: 
MK1- parret  på Storeklint holdt fast til i området fra begyndelsen af februar. Hannens ring blev 
tidligt aflæst, og det var stadig Sort HK fra 2009. Efter territorieflugt og parringer startede 
rugeperioden omkring 2. april. Som tidligere sæsoner kom fremmede falke med mellemrum ind i 
territoriet og blev jagtet ud. 3. maj blev de første tegn på klækning observeret. 24. maj foregik 
ringmærkning, og foruden de 3 unger lå 2 uklækkede æg. For første gang er dokumenteret et 5-kuld 
i nyere tid. De unge falke baskede uden for redehulen 14. juni, og efter udflyvningen blev de 
observeret med mellemrum hele juli måned. 
 
MK2-parret  ved Gråryg var gennem det meste af forårsperioden lidt af et mysterium. I februar 
marts foretog parret territorieflyvning, og i begyndelsen af april så det ud til, at hun og han afløste 
hinanden bag Gråryg-pynten, men der var ingen egnede observationsforhold, så et muligt redested 
kunne ikke findes. I maj blev for det meste kun hannen observeret, men stadig uvist, om hunnen lå 
på en redehylde. I juni blev han set 3-4 gange, men ingen tegn på ynglesucces. 
 
MK3-parret  havde parringsflugt og påbegyndt rugning fra 5. april. Alle observationer viste et 
stabilt mønster, og 4. maj kom hun ind med bytte på redehylden og tegn på unger. Det samme ses 
de næste dage. Jeg var bortrejst mellem 8. og 14 maj, og ved tilbagekomst sås ingen falke i 
yngleområdet, kun enkelte gange med forbiflyvende falke i resten af maj-juni. Bekymringen for et 
muligt tyveri af ungerne skyldes fundet af en pejlestang på stranden sidste år med retningsangivelse 



op til redestedet, og ejeren af området så nogle gange en båd ligge ud for stedet. Men der er ingen 
dokumentation for årsagen til ophør af forløbet med unger på redehylden denne sæson. 
MK4-parret ved Nylands Nakke blev observeret allerede i januar, hvor hannen kom ind med bytte, 
og hele februar holdt de til i området. I slutningen af marts blev set parring og besøg på egnet 
redehylde. 24. marts afløste han og hun hinanden på redehylden som tegn på, at rugning var i gang. 
I slutningen af april var der tegn på unger, og omkring 1. juni så det ud til, at ungerne selv kunne 
plukke bytte på redestedet. 13. juni sad en udfløjen unge på pynten, og en anden var i luften. Senere 
var alle 3 unger ude og blev set i området til begyndelsen af juli.  
 
HK-parret var i yngleområdet i marts med territorieflyvning og par-adfærd, men efter besøg af en 
fremmed hun var der ikke tegn på æglægning og rugning før omkring 21. april. 14. maj så det ud til, 
at rugningen var stoppet, begge de voksne sad uden for redehylden. Der er tegn på, at en ræv kan 
være kommet til redehylden, og det samme var måske tilfældet sidste år ved samme redehylde. 
Falkene blev observeret med mellemrum til ind i juni. 
 
MB-parret på Mønbroen startede rugeperioden omkring 25. marts. Der var lavet aftale med 
vejdirektoratet, at broarbejdet startede ved Sjællands-siden og først kom i nærheden af kassen efter 
ungernes udflyvning. Æggene klækkede omkring 24. april, og 2. maj blev 2 dununger observeret i 
kasseåbningen. 28. maj blev der konstateret 4 unger i kassen, og den 3. juni var den første unge 
uden for redekassen. Et par dage senere var alle fire ude, og resten af perioden så ud til at forløbe 
uden uheld, selv om enkelte af de unge falke levede livet farligt på broens gelænder tæt ved 
vejbanen. 
 
FB-parret på broen mellem Sjælland , Farø og Falster var stedfaste fra februar og havde 
territorieflugt i marts. I april var der meget forvirrende observationer, hvor begge falke blev set på 
pylonen tættest Falster, andre gange med mulig bytteoverlevering mellem han og hun ind over land, 
men uden at det fremgik klart, om der var redested ved broen eller inde i landet, og ingen udfløjne 
unge falke blev set efterfølgende, så indtil videre må parret betragtes som ikke-ynglende.  
 
Bornholm: 
BH1-parret i Hammer-området blev ikke lokaliseret med sikkerhed, selv om der var 
territoriehævdelse ved Slotslyngen i april. Under mit eget besøg i maj, så jeg kun en hanfalk en 
enkelt gang ved Kongestolen. Under ringmrækingen i slutningen af maj blev der ikke fundet 
ynglepar hverken ved Slotslyngen, Mulekleven eller Kongestolen. Alligevel blev der opdaget 2 
udfløjne unger ved Kongestolen i slutningen af juni, så parret må have skiftet til nyt redested. 
 
BH2-parret var på plads i Vang stenbrud i marts og lagde sig omkring 5. april. Redestedet lå ret tæt 
på kanten af bruddet og med let tilgængelig adgang fra plateauet ovenfor, men yngleforløbet 
gennemførtes uden uheld, og en enkelt unge blev observeret, en stor hun, der blev ringmærket den 
30. maj.  
 
BH3-parret i Stubbeløkken stenbrud holdt til ved redestedet fra sidste år gennem marts måned, 
men først omkring 10. april lagde hunnen sig. Redestedet var vanskeligt at lokalisere og samtidig 
rimelig godt beskyttet mod forstyrrende færdsel. Ved ringmærkningen 30. maj viste det sig, at 
kuldet ligesom sidste sæson var på 4 unger, som alle blev ringmærket, og resten af forløbet er 
foregået uden uheld. 
 



BH4-parret på Helligdomsklipperne etablerede sig endeligt denne sæson. Hunnen, som var 
bemærkelsesværdig lidt sky, viste sig at stamme fra en opdrætter i Slovakiet med udsætning i Polen 
2013. Hannen derimod var meget alarmerende ved redestedet og kunne ofte høres lang tid i 
forvejen. Rugningen påbegyndtes omkring 13. april, og ved ringmærkningen 30. maj var ungen for 
lille til at få ring på, og blev derfor udsat til midt i juni. 
 
BH5-parret på den ny lokalitet viste kraftig territoriehævdelse gennem hele sæsonen som tegn på 
mulig rugning, men trods denne adfærd blev der ikke konstateret noget yngleresultat.  
 
BH6-parret på ny lokalitet i Rønne havn holdt til på siloer og andre bygninger med tegn på fast 
tilknytning til om rådet og muligt yngleforsøg, men hen imod begyndelsen af maj blev 
observationerne mere uregelmæssige, og fra midten af maj foreligger ikke sikre observationer. 
 
BH7-parret på ny lokalitet i det sydøstlige område af Bornholm blev observeret uregelmæssigt, og 
det lod sig ikke gøre at finde parrets mulige ynglested. 
 
Sjælland: 
SK1-parret ved Barmhjertigheden på Stevns klint lod sig ikke lokalisere i begyndelsen af sæsonen. 
Det viste sig senere, at parret opholdt sig mere i området ved Lilledal, men heller ikke på 
tidspunktet for ringmærkning lykkedes det at finde redestedet. Efter ungernes udflyvning ved 
Storedal viste det sig, at 3 unger blev flyvefærdige, men ikke ringmærket denne sæson. 
 
SK2-parret blev opdaget i den sydlige del af klinten, men meget utilgængeligt med tæt vegetation 
ovenover og stejl klintevæg ud i vandet nedenfor. Ynglestedet kunne kun observeres fra båd. Ved 
fotografering af redestedet 12. juni blev det konstateret, at der fandtes 3 unger på hylden, endnu 
ikke flyvefærdige. 
 
KV-parret på Kyndbyværket var ved redekassen allerede i februar. Den 1. april havde hunnen lagt 
sig i kassen, og i begyndelsen af maj ses 2 unger i kasseåbningen, begge bliver ringmærket.  
 
ST-parret ved Stigsnæsværket blev ikke lokaliseret med sikkerhed denne sæson. Både han og hun 
blev set i området, men ikke ved det tidligere redested. I juli blev en juvenil falk set i området, og 
det er meget sandsynligt, at falkeparret har valgt et nyt ynglested og måske også ynglet denne 
sæson. 
 
Sønderjylland: 
SV-parret på Skærbækværket hævdede territorium allerede i januar, og i slutningen af marts så de 
ud til at påbegynde æglægning og rugning. 10. juni blev en unge set i kassen, og senere på måneden 
viste der sig 2 unger i alt, som senere på måneden blev flyvefærdige. 
 
EV-parret på værket ved Åbenrå blev observeret i yngleperioden, men ikke noget sikkert 
ynglested. Ligesom sidste sæson blev falkene i løbet af maj påfaldende sodfarvede og havde 
antagelig valgt det samme redested som 2014. Med tilladelse fra værket blev bygningerne senere 
undersøgt, og det viste sig, at falkene havde valgt et sted, hvor kulstykker var faldet ned på 
brædderne og havde dannet en redefordybning. 2 unger blev flyvefærdige hos "sodfalkene". 
 
Nordjylland: 



VB-lokalitet er en ny mulig ynglelokalitet ved Viborg sygehus, hvor der skulle være opsat en 
kasse. Der er flere observationer af Vandrefalk i Viborg-området gennem foråret, og i slutningen af 
juli blev en juvenil vandrefalk fotograferet på bygningen og dermed mulighed for et lokalt ynglepar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


