
Falkrapport 2021 
 
Året 2021 blev ett riktigt uselt falkår och resultat kan sägas vara en halvering av 2020 års 
resultat med avseende på häckningar och ungar. 
Det blev 78, vilket är det mesta, utan jämförelse, som inkommit något år.  
Vi gissar att fågelinfluensan har en skuld i detta, men det var också ovanligt många ungar från 
2020 som fotograferades föregående vinter och där ringarna gick att läsa från bilder. Av 2020 
års ungar har redan 44 ex dött eller kontrollerats, vilket är 11 procent. Anmärkningsvärt 
många. 
 
Nu ser vi fram mot ett nytt år och hoppas på ett bättre falkår.  
Det blir spännande att se om lokaler som stod tomma 2021 återigen kommer att besättas 2022. 
 
/Falkrapportörerna  

 
 

PILGRIMSFALKSÅTERFYND 2021 
 
De senaste åren har det ringmärkts många pilgrimsfalkar vilket också leder till att det 
kommer fler återfynd. Många undrar givetvis vad som hänt med ”sina” falkungar och 
vi skall här försöka redovisa fynd som kommer oss till känna. 
Med ojämna mellanrum kommer information om återfynd av pilgrimsfalkar som 
rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. 
Här under kommer nu lite information om återfynd och kontroller som kommit under 
året och till dessa ges lite kommentarer. Datumen som finns i rubrikerna anger datum 
som fynden kom till vår kännedom. Avlästa häckande falkar redovisas enbart i 
falkrapporten. 
 
  2021 – 01 – 18 
För första gången kom ett återfynd från märkningar vid lokal ROC i Bohuslän. Det var 
en av sommarens ungar som påträffades som trafikoffer i Kalundborg på Själland. Den 
hittades den 19 december men hade nog legat ett tag. 
 
  2021 – 01 – 22 
Två ungar från lokal HVK04 i Småland hade oturen att råka illa ut redan första hösten. 
Den 4 augusti flög den ena ungen på en ledning och bröt vingen. Vingbrottet gick ej att 



åtgärda och falken avlivades dagen efter. Den påträffades i Lilla Dalhem. Den andra 
ungen blev trafikoffer den 2 oktober på E22 utanför Gamleby. 
   
  2021 – 01 – 29 
Vid Valla kyrka på Tjörn så fotograferades en falk den 4 januari i år. Den falken kom 
från lokal CGL i Västergötland och märktes i juli 2017. Ett syskon till denna individ 
avlästes den 5 januari 2018 vid Säveåns mynning i Göteborg. 
 
  2021 – 02 – 01 
En övervintrande falk i Tibro i Västergötland flög emot en strålkastare den 25 
december och blev omhändertagen men dog efter ett par dagar. Några synliga skador 
sågs inte, men falken är nu inskickat till SVA för undersökning. Den märktes vid lokal 
ÅNG5 i Ångermanland i juni 2017. 
Vid den nya lokalen SOF i Skåne så ringmärktes tre ungar i somras. Den ena av dessa 
ungar blev fotograferad och avläst vid Sillesjöräckan i Anderslöv den 17 oktober. 
Den 4 augusti påträffades en påskjuten falk vid Gnesta i Södermanland. Ett hagel efter 
skjutningen hade brutit vingen på falken. Efter vård på Stockholms Vildfågel Rehab så 
kunde falken släppas igen den 23 oktober vi Angarnsjöängen. Falken var märkt vid 
lokal SÖ3 i Södermanland. 
 
  2021 – 02 – 08 
En av årsungarna från sommaren 2020 har stannat kvar i sina hemmamarker. Det är en 
falk från lokal KHG i Östergötland som setts och fotograferats vid Västerlösa kyrka 
bl.a. den 12 januari. 
En annan av sommarens ungar som märktes vid lokal SUOB i Norrbotten hade tagit sig 
till Gotland och fotograferats vid åtskilliga tillfällen på flera ställen. Den 6 november var 
den i Sproge, den 25 november på Näsudden och den 25 januari vid Sysne udd i 
Östergarn. 
 
  2021 – 02 – 15 
I ”appen” Fåglar inpå knuten hittades en bild på en falk fotograferad på Vikhögs ängar 
i sydvästra Skåne den 4 februari. Falken var märkt i somras vid lokal HN i Dalarna. 
Två andra bilder hittas på artportalen där ringarna gick alldeles utmärkt att läsa. Den 
ena fotades den 5 februari i Ranten i Falköping och var märkt i juni 2018 vid lokal RG i 
Östergötland och den andra falken blev fotograferad den 6 februari i Torslandaviken 
utanför Göteborg och var märkt i somras vid BOLZ i Hälsingland. 
Vid Bjerringbro mitt på Jylland i Danmark hittades ett kadaver den 30 januari efter en 
falk som var född på lokal KRÖ i Halland i somras. 
 
  2021 – 02 – 22 
Två rapporter kom samtidigt från Nordsjökusten i nordvästra Tyskland. Den ena 
hittades nydöd i orten Norden i Weser-Ems den 17 september med fraktur på 
bröstbenet. Falken var märkt vid lokal ÅNG10 i Ångermanland i juni 2019. 
Den andra falken hittades den 3 december endast 26 km ifrån den förra. Fyndorten 
heter Emden och falken var märkt vid lokal OH i Bohuslän i juni 2020. Falken hittades 
sjuk och visade sig drabbad av fågelinfluensa. 



I början av januari fotades i falk vid Valla kyrka på Tjörn, se 2021-01-29. Den 12 
februari fotograferades samma falk 10 km åt sydost strax utanför Jörlanda. Den 
märktes i juni 2017 vid lokal CGL i Västergötland. 
 
  2021 – 02 – 25 
En dalafalk från lokal VG som märktes i somras fotograferades och avlästes i Öxnäs på 
Hisingen utanför Göteborg den 2 februari. 
 
  2021 – 03 – 01 
I höstas den 7 november så fotograferades och avlästes en falk i Hickling på engelska 
ostkusten. Falken som var en unge från BO i Västergötland och märktes 2019.  Den höll 
på med skrattmåsjakt när den fotades. 
 
  2021 – 03 – 05 
En nydöd gammal falk hittades i en trädgård i Schraard,Friesland,Nederländerna den 
26 februari. Den var märkt vid lokal W11 i Dalarna i juni 2016. Misstankarna faller på 
fågelinfluensa som orsak, men några svar på detta finns ännu inte. 
 
  2021 – 03 – 08 
Vid Lövestad i sydöstra Skåne hittades en nydöd fjolårsfalk den 28 februari. Även här 
finns misstankar om fågelinfluensa. Den var märkt som hona vid lokal LAG i Halland 
den sista maj förra året. 
En falk från lokal TUOL i Torne Lappmark som märktes sommaren 2018, avlästes i fält 
vid tre tillfällen mellan sista januari och 27 februari i staden ”Oss” som ligger i Noord-
Brabant i Nederländerna. 
 
  2021 – 03 – 11 
Den 10 februari sågs en död falk liggande på ett fält, men innan den hann tas om hand 
så översnöades den. Först den 23:e när snön smälte så hittades falken igen och kunde 
skickas in till SVA i Uppsala. Falken var märkt vid lokal VB i Dalarna sommaren som 
gick och hittades i Hålta utanför Kungälv i Bohuslän. 
Återigen en falk som hittades ”på stranden”. Om den är ilandfluten framgår inte. 
Platsen är Langholz strand några mil NV om Kiel i norra Tyskland. Falken var märkt i 
somras vid lokal MC i Halland och hittades den 22 februari. 
 
  2021 – 03 – 15 
Vid Charlottenlund i Köpenhamn hittades en falk den 19 februari som legat död ett tag. 
Samma falk avlästes den 5 maj förra året i södra delarna av Köpenhamn, cirka två mil 
från där den nu hittades död. Falken var född vid KU i Skåne 2019. 
Precis på nordsidan av Limfjordens mynning i Kattegatt så hittades en död falk den 5 
mars. Den hade varit död en tid. Falken var märkt vid den västgötska lokalen LÅ i juni 
2018. 
  
  2021 – 03 – 23 
En falk, sannolikt drabbad av fågelinfluensa, hittades vid Ballebo, som ligger mellan 
Århus och Horsens på Midt-Jyllands sydöstra sida. Om falken dog eller inte framgår 



inte av fyndlappen. Den påträffades den 15 mars och var märkt i juni 2020 vid den 
nyfunna lokalen MAS i Västergötland. 
 
  2021 – 03 – 25 
På kustvägen vid Öster Hurup, ca 3 mil SO Ålborg på danska ostkusten, hittades en 
skadad falk den 22 februari. Enligt fyndblanketten var falken skadad/sjuk men släpptes 
igen, när framgår inte. Den var märkt vid lokal VT i Dalarna i somras. 
Ytterligare en falk funnen i Danmark och dessutom liggande på stranden. Denna falk 
var märkt vid KU1 i Skåne sommaren som gick och hittades på Tinkerups strand på 
Själlands nordkust den 18 februari. Den var inte helt nydöd. 
 
  2021 – 03 – 29 
För första gången har det kommit ett återfynd från England på en pilgrimsfalk 
ringmärkt i Östergötland. Den ringmärktes i juni 2015 vid lokal CE och återfanns i 
Congleton, några mil söder om Manchester den 12 mars i år. Falken var nyligen död 
men delvis äten. 
En nydöd falk hittades väster om Kåseberga i Skåne den 12 mars. Det hade rått 
stormvindar precis innan, om det hade med dödsfallet att göra vet vi inte. Falken var 
född vid lokal OX i Dalarna i somras.  
Vid lokal W17 i Dalarna häckade en falk från lokal LJU i Hälsingland under 2019 och 
2020. Nu den 3 januari hittades den död nära en järnvägsövergång utanför Svalöv i 
Skåne. 
Vid Lekåsa i Nossebro kommun hittades en död falk den 21 mars i år. Den falken 
märktes i en kull med fyra ungar vid lokal KU i Skåne i maj 2019. Syskonet dog i 
Danmark en månad tidigare, se 2021–03–15. 
Strax norr om Hornborgasjön i Tranum vid Axvall fotograferades en falk genom 
bilrutan så bra att det gick att läsa av ringnumret på falken. Den var märkt sommaren 
2020 vid lokal HUL i Västergötland och fotades den 21 mars. 
Här kommer tredje falken som hittades den 21 mars. Den här hittades nydöd i Nysted 
på Själland och var märkt vid SÅK i Västergötland i somras. 
 
  2021 – 04 – 13 
Två falkar födda 2018 rapporterades som döda i mars 2021. Den ena var född vid lokal 
JÅP i Västergötland och påträffades den 19:e nydöd i Quercamps som ligger ett par mil 
söder om Calais i norra Frankrike. Den andra var en Värmlandsfalk från lokal SVM 
som låg nydöd och äten den sista mars i Binga,Ljungbyholm i Småland. 
Ett tredje fynd utgjordes av en fotograferad och avläst falk på övningsfältet i Skövde 
den sista februari. Den falken var född sommaren 2020 vid lokal BOLZ i Hälsingland. 
Syskonet till den här fotograferades och avlästes i Torslandaviken utanför Göteborg 
tidigare i vinter, se 2021-02-15. 
 
  2021 – 04 – 20 
Två halländska falkar som båda också återfanns i Halland. Den första var en som 
märktes 2016 vid lokal FHS och hittades nydöd på en trappavsats till en fabrikslokal i 
Varberg den 5 februari i år. Svar från Statens Veterinärmedicinska anstalt visade att 
falken hade fågelinfluensa. 
Den andra falken var en som var märkt på lokal HIA sommaren som gick och nu 
hittades nydöd i Olofsbo vid Morups tånge den 4 april. 



 
  2021 – 04 – 26 
En falk som fotograferades på Doktorsvägen i Umeå ihop med annan falk den 4 april 
var märkt vid lokal ÅNG5 i Ångermanland i juni 2018. 
Tars med ring hittades på äventyrslandet i Halmstad den 17 april i år. Den var märkt 
den 3 juni förra året vid den halländska lokalen HAL. Falken kanske dog redan förra 
året med tanke på att endast tars hittades. 
 
  2021 – 05 – 03 
Redan 2009 märktes en unge vid lokal RYD i Västergötland som nu den 13 april 
hittades i Faxe kalkbruk på Själland i Danmark.  Det var endast ring och fot som 
hittades så hur länge falken har legat död vet vi inte. 
   
  2021 – 05 – 10 
En falk som legat död en period hittades i Snaptuns hamn en mil öster om Horsens i 
sydöstra Danmark 30 april. Den var märkt vid lokal RSÖ i södra Västergötland 2019. 
 
  2021 – 05 – 17 
En fjolårsunge från lokal BK i Dalarna slutade sina dagar i Kirke Hyllinge mitt på 
Själland. Den hittades den 8 maj i år, men några omständigheter kring fyndet finns ej. 
 
  2021 – 06 – 13 
Vid en åkerkant i Pite Lappmark i närheten av sjön Hornavan så hittades en nydöd falk 
den 1 juni i år. Falken var märkt vid lokal BALO i Lule lappmark i juli 2012. Falken 
var alltså 9 år vid fyndtillfället, men dödsorsak är okänd. 
 
  2021 – 08 – 05 
Ett sedan tidigare känt problem i markerna är vattenkärl för kreatur, där kanterna är 
glatta att fåglarna glider i om de sätter sig på kanten. Om det inte finns en träbit eller 
liknande som är fäst i kanten där fågeln kan ta sig upp igen, så slutar det ofta med 
drunkning. Ett sådant här misstänkt fall var det för en falk från LJU i Hälsingland som 
föddes sommaren 2020 och nu i sommar, den 21 juli, hittades upplöst i en konstgjord 
vattenbehållare i Nörre Nebel vid Ringköping Fjord på danska västkusten. 
 
  2021 – 08 – 13 
En av årets ungar från LJU i Hälsingland hittades skadad redan den 14 augusti efter att 
ha flugit på något. Falken omhändertogs på Järvzoo men avled efter en vecka.
   
   2021 – 08 – 26 
Några som klättrade i ett berg i Bollebygds kommun hittade ett falkben med en ring på 
nu i augusti 2021. Ringen hade tillhört en falkunge från lokal LÖR i Västergötland som 
märktes 2016. Troligen blev falkungen ett berguvsbyte redan 2016 och benet har legat 
kvar i berget sedan dess. 
   2021 – 08 – 27 



Få svenska falkar har hittills konstaterats häckande i Danmark. I år gjordes en 
avläsning av en unge från lokal LAG i Halland som föddes 2018. Den avlästes i Glostrup 
i västra delarna av Köpenhamn som häckande. 
 
  2021 – 09 – 14 
Den 5 september omhändertogs en avmagrad falk som var ringmärkt vid lokal ÅNG4 
den 23 juni förra året. Falken hade en infektion i ena tån. Om det var orsaken till att 
falken var mager framgår inte. Falken inlämnades till fågelrehabilitering och utgången 
vet vi inte än. 
 
  2021 – 09 – 23 
En falk från hackingen vid lokal FJU i Närke sommaren 2019 hittades som skelett i 
Översätra i Dalarna den 20 september i år. Falken hade nog legat en tid då det saknades 
mjukdelar. 
  2021 – 09 – 29 
En fågelskådare med kamera till hands satt i bilen på en parkering i Jonsered öster om 
Göteborg den 25 september. Där satt plötsligt en gammal falkhane på grusplanen med 
en nyslagen fiskmås i klorna. Under en halvtimma satt falken och åt och från de fina 
bilderna som togs gick det lätt att läsa av ringen. Falken var ringmärkt vid lokal ÅNG11 
i juni 2018. 
  2021 – 10 – 04 
Den skadade falken som omhändertogs i Gedser på Själland den 5 september, se 2021-
09-14, har nu släppts. Från viltcentret i Våbensted meddelas att delar av en tå fick 
amputeras. Efter rehabilitering så släpptes den i det vilda den 25 september. 
 
  2021 – 10 – 28 
Förra året hittades en ungfalk liggande död i vattnet vid Omberg i Östergötland den 9 
juli. Den var märkt 26 dagar tidigare vid lokal RG i Östergötland. 
En av årets ungar från BO i Västergötland fotograferades vid Hullsjön utanför 
Trollhättan 25 augusti. Falken var märkt 59 dagar tidigare. 
 
  2021 – 11 – 02 
Enda lokalen som producerade ungar i Skåne under 2021 var BO2. Den ena av dessa 
ungar fotograferades den 5 oktober i Halmstads hamn. 
Två ungar från lokal OR i Bohuslän fotograferades i trakten av Århus i Danmark under 
september och oktober. Den ena ungen i Mellerup den 8 september och den andra den 
14 oktober vid Bönnerup strand. 
 
  2021 – 11 – 03 
Från lokal Bolz i Hälsingland fotograferades ena ungen i Torslandaviken utanför 
Göteborg i början av februari, se 21-02-15.  Nu fotograferades samma individ igen, 
denna gång vid Vallda Sandö nordväst om Kungsbacka i norra Halland den 22 oktober. 
En falk som sannolikt fotograferades i närheten av häckplats i norra Finland var en som 
märktes i juli 2017 vid lokal TALL i Norrbotten. Den avlästes den 5 juli nu i somras. 
 
  2021 – 11 – 09 



På den fina fågelön Langli strax söder om Esbjerg i södra Danmark hittades en gammal 
falkhona död den sista april i år. Hon hade varit död en tid men det gick att se att det 
var en pilgrimsfalk. Den märktes i Dalarna vid lokal BJ i juni 2015. 
 
  2021 – 11 – 15 
En fjolårsfalk från lokal W10 i Dalarna fotograferades den 29 september vid Tim som 
ligger på danska västkusten alldeles ovanför Ringköpingsfjorden. 
För 10:e vintern i rad så återkom en falk till en silo i Brålanda där den brukar 
övervintra. Den fotograferades nu den 24 oktober. Den märktes vid lokal TOV1 i södra 
Västergötland 2011. Kullen bestod av fyra ungar och två har konstaterats häckande 
samt den nu aktuella övervintraren som vi inte vi vet var den häckar. 
Förra hösten avlästes en falk vid Nakke på Själland. Samma individ hittades nu död på 
en strand vid Odsherred också på Själland den 30 oktober. Platserna ligger endast en 
dryg mil från varandra. Falken var märkt vid lokal HH i Västergötland. 
  2021 – 11 – 19 
För första gången sedan 2014 så kom det ungar på vingarna från lokal IDE i Dalsland i 
somras. Den ena av de två ungarna hittades nu den 18 november nydöd i Habernis i 
Tyskland som ligger precis söder om den danska gränsen. 
  
  2021 – 12 – 02 
Pilgrimsfalkar som råkar ut för trafikolyckor är inte helt ovanligt. Den 3 november i år 
blev en av årets ungar påkörd och dog på huvudvägen utanför Hjörring i norra 
Danmark. Falken kom från lokal LÅN i Bohuslän. 
 
  2021 – 12 – 06 
I somras, den 20 juli, hittades en tars med den stora färgringen liggande på ön Nidingen 
utanför norra Hallandskusten. Några veckor senare hittades även den andra tarsen med 
den andra ringen. Benen var helt intorkade och några andra delar av falken hittades 
inte. Troligen hade falken legat sedan i vintras. Ringarna hade tillhört en falk som 
ringmärktes vid lokal HIA i Halland den sista maj 2020. 

 

 


