
     
 

PILGRIMSFALKSÅTERFYND 2022 

 
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 (RC) 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 från RC. Avlästa häckande falkar redovisas enbart i 

falkrapporten. 

 

 

  2022 – 01 – 03 
Fjolåret (2021) avslutades med två nya falkfynd. En som hade dött i en elanläggning i 

Rocheservière som ligger ett liten bit söder om Loires mynning mot Biscayabukten. Den 

hittades den 14 december och var märkt vid lokal KHS i södra Västergötland sommaren 

2018. Det har kommit i genomsnitt ett fynd per år från Frankrike den senaste tioårs 

perioden.  

Den andra falken avlästes i fält den 25 december i Hanaskog i Skåne, ca en mil norr om 

Kristianstad. Den falken var född i somras vid lokal LGN i Östergötland. 

 

  2022 – 01 – 17 
En fjolårsunge som inte blev så gammal. Den märktes vid lokal HPK i Dalsland den 9 

juni och blev flygfärdig kring månadsskiftet juni/juli och hittades sedan svårt avmagrad 

den 7 augusti på Kirköy i Hvalers nationalpark i sydligaste Norge. 

 

 

  2022 – 01 – 31 
Fyra av förra årets ungar rapporterades. Tre var fotograferade och avlästa. En 

Dalslandsfalk från lokal BFW fotades i Frogn söder om Oslo när den flög iväg med en 

duva i klorna den 13 september. En falk från lokal OS i Bohuslän fotades på Hermanö 

huvud som ligger väster om Orust. Den avlästes den 10 september. Ytterligare en falk 

fotograferades och avlästes i september den 17 på Morups tånge i Halland. Den kom 



från lokal HIA i Halland. Den fjärde ungen var en som hittades död bara några meter 

från häckningsplatsen i VML i Västmanland den 18 augusti. 

Två äldre falkar hittades också döda. Dels en från lokal SÖG i Hälsingland som var 

född 2020 och hittades den 1 november nydöd i Alböge, en mil från Grenå längst i öster 

på Jylland.  

Den andra var en från lokal FF i Bohuslän, född 2019 och nu hittad nydöd den 27 

januari nedanför kyrktornet på Österlövs kyrka alldeles norr om Kristianstad. 

 

  2022 – 02 – 07 
En lite sen rapport på en falk som fotograferades vid Näsbyholm i Skåne den 14 

februari 2020. Falken satt på ett brunnslock och gick lätt att läsa av från fotot. Falken 

var född i en fyrkull på lokal KOV i Västergötland sommaren 2020. 

 

  2022 – 02 – 10 
Tre avläsningar från Västerbotten som gjordes under 2021.  Först en falkunge från 

lokal W11 i Dalarna som avlästes från foto i Umeå den 3 april. Den falken höll ihop med 

en falk från ÅNG5, se 2021-04-26, båda märkta 2018. Ett kullsyskon till falken från 

ÅNG5 fotades och avlästes i Stöcke, några km söder om Umeå den 11 april. Lite 

märkligt att två treåriga falkar ses nästan samtidigt endast några km ifrån varandra i 

Umeåtrakten. 

Från lokal BRUN i Pite Lappmark kom en falk som fotograferades och avlästes i 

Lycksele den 7 juli. Den falkhonan var född redan 2015. 

 

  2022 – 02 – 24 
Den 18 februari i år hittades endast en ring efter en falk från BB i Västergötland som 

var märkt i juni 2020. Fyndplatsen var norr om Hornborgasjön. 

 

   

  2022 – 03 – 25 
Från Hallandslokalen KRÖ kom en falk som sågs när den slogs med en ormvråk inne i 

Hässleholm den 14 januari 2021. Vråken och falken slogs om en fälld trut. Falken var 

svag och omhändertogs för vård men dog senare. Falken märktes 1 juni 2019 och var ett 

och ett halvt år vid tillfället. 

 

  2022 – 03 – 30 
Den 25 september hittades en skadad falk som var i så dåligt skick att den dött av att 

inte kunna jaga. Det var en årsunge som härstammade från lokal HUG i Värmland och 

hittades den 25 september 2019 alldeles öster om Karlstad. 

 

2022 – 04 – 01 
En falk från lokal KRÖ i Halland hittades död efter att troligen ha flugit mot en ledning 

i Öxnevalla, södra Västergötland den 8 maj 2021. Falken var märkt 2017 och var alltså 

4 år och bör rimligtvis ha varit en häckande fågel. 

 

2022 – 04 – 04 
För tredje gången på mindre än ett år så fotograferades samma falk så att det gick att 

läsa ringen. Senaste avläsningen var på en av Tjörnbroarna den 23 oktober i höstas. 



Falken märktes på lokal CGL i Västergötland sommaren 2017. De tidigare 

avläsningarna gjordes i januari 2021 på Tjörn och i februari 2021 i Jörlanda, södra 

Bohuslän. 

Vid ön Sandön längst in i Skälderviken så fotograferades en falk den 13 mars som var 

född vid lokal FS i Östergötland 2018. Om det var en övervintrare som var kvar eller 

kanske en genomflyttare på väg norr över vet vi inget om.. 

 

      2022 – 04 – 28 
Fem mil väster om London hittades en äten pilgrimsfalk där det bara återstod skelett 

och vingar. Falken var märkt vid lokal MP2 i Medelpad den 25 juni 2018 och hittades 

nu den 17 april. Falken låg på öppen betesmark och vad falken råkat ut för är ovisst. 

 

  2022 – 05 – 06 
En falk som föddes vid lokal KU1 2020 hittades mitt i vintern, den 2 januari i år på 

stranden norr om Odense på ön Fyn i Danmark. Falken var sannolikt nydöd då det gick 

att bestämma den till en pilgrimsfalkshane. Om den dött till havs och blivit uppspolad 

är inte känt. 

  2022 – 06 – 20 
Från ett foto taget den 28 augusti 2020 på en falk vid Tipperne, längst ner i Ringköpings 

fjord i västra Danmark, så gick det att identifiera falken till en unge som var född och 

ringmärkt några månader tidigare vid lokal NVK i Halland. 

Återfynd på flygplatser förekommer då och då. Nu kom ett fynd från Schiphols flygplats 

utanför Amsterdam där en falk hittades den 2 oktober förra året. Det var en årsunge 

från FJU i Närke som hittades intakt, ”troligen dödad av jetström”. Något udda var att 

det låg en död mus intill falken. 

 

  2022 – 06 – 27 
Den 20 maj i år landade en pilgrimsfalk tillfälligt på stora bryggan på Nidingen i 

Halland. Falken satt så lämpligt att det gick att läsa den stora färgringen med 

inskription på höger ben. Falken var märkt som unge vid lokal NVK i Halland den 8 

juni 2018. 

  2022 – 07 – 07 

Den 5 juli i år hittades en intorkad falk på en oljerigg i Derrick section som ligger 

nästan mitt i Nordsjön. Falken var en gammal bekanting som ringmärktes 2008 vid 

ROM i Bohuslän och sedan 2011 har häckat vid TOV till åtminstone 2020. Även 2021 

var par på plats men falkarna kunde inte identifieras. Minst 23 ungar producerade 

honan genom åren. 

  2022 – 08 – 15 
Ibland tar det tid innan ett återfynd blir känt. Nu kom ett fynd av en falk som hittades 

någon gång under 2011/2012 i Melissant som ligger lite SV om Rotterdam. Falken var 

märkt vid lokal MS i Norrbotten 2002. 

 

  2022 – 08 – 24 
Nästan tio år blev en falk som hittades den 1 april i Fredrikstad, Östfold, längst ner i SO 

av Norge. Falken hittades med skador på ben och väldigt mager och dagen därpå dog 

den. Falken märktes vid lokal KLE i Västergötland i juni 2012. 



 

  2022 – 09 – 22 
En Värmlandsfalk från lokal BOR hittades nydöd i Salop i västligaste delen av England, 

alldeles nära gränsen till Wales den 15 september i år. Falken var ringmärkt i juni 2020. 

Fynd på brittiska öarna är inte så vanliga och framför allt inte så långt västerut. 

 

  2022 – 11 – 01 
En unge från lokal TJÅ i Bohuslän avlästes i det tyska samhället Senden, som ligger 

några mil norr om Dortmund. Den avlästes nu i mitten av oktober på en kyrka i 

samhället, men redan vintern 2019/2020 så sågs den på platsen och även vintern 

2020/2021 var den på plats. Den märktes sommaren 2016. 

Återigen ett fynd av en Värmlandsfalk. Denna gång en från lokal JSG 2020 som nu den 

30 oktober hittades död på Store Revlingen i Rygge kommun i Oslofjorden. Falken hade 

legat död en längre tid. 

 

  2022 – 11 – 17 
Rapporter på nio av årets ungar som i de flesta fallen har fotograferats inom några mil 

från födelseplatsen, dock ett par avvikare. En återfanns i Hudriksvallstrakten den 6 

september med brutet ben och mager. Den kom från lokal MP01 i Medelpad men fick 

tyvärr avlivas.  

Från lokal LO i Bohuslän kom en falk som fotograferades i Foteviken i Skåne den 16 

september.  

Vid Morups Tånge i Falkenberg fotograferades en falk den 30 augusti som 

härstammade från lokal HIA i Halland.  

 

  2022 – 11 – 18  
Vid lokal HUB i Hälsingland ringmärktes en hona i en fyrkull den 28 juni i år. Den 11 

november hittades den nydöd på den danska ön Läsö i Kattegatt. 

Från Marocko är det sällan det kommer falkåterfynd. Det endast tredje fyndet av 

svenskmärkta pilgrimsfalkar kom den 27 oktober i år från Larache, som ligger långt 

upp i nordvästra Marocko. Falken hade fastnat i ett nät vid ett duvslag och var mager 

och i dåligt skick. Om den tillfrisknar skall den släppas fri enligt uppgiftslämnaren. 

Den här falken märktes i ett bo i Åsele Lappmark 2012 som hane och häckade under 

2016 - 2018 vid lokal LJB i Hälsingland. Åren 2019 - 2022 har falkar funnits vid lokalen 

men några häckningar har inte konstaterats. 

 

  2022 – 11 – 24 
En något sent inkommen observation på en falk från Käringöfjorden utanför västra 

Orust. Anledningen till den sena obsen var att det gick att läsa av ringar från en bild 

tagen den 10 november 2016. Falken var från lokal ASP i Västergötland samma år. 

 

  2022 – 11 – 25 
Ytterligare en sent avläst falk från foto taget 27 januari 2018 väster om Mollösund på 

Orust. Denna falk var märkt sommaren 2017 vid lokal NDB i Halland. Lite ovanligt att 

en hallandsfalk har dragit sig norrut för att göra sin första övervintring i Bohuslän. 

 

  2022 – 12 – 02 



En falk från lokal LJS i Hälsingland 2020 hittades nydöd den 21 november i år alldeles 

väster om det stora vadarområdet The Wash, Linconshire i östra England. Falken hade 

flugit emot ledning enligt uppgiftslämnaren.  

En annan falk hittades också nydöd, fast i norra Tyskland precis söder om danska 

gränsen den 5 november 2020. Falken var ringmärkt vid lokal HPK i Dalsland 

sommaren 2019.   

I Maribo på Lolland i södra Danmark hittades en skadad/sjuk falk 22 november i år. 

Enligt fyndlappen släpptes falken igen, om det var samma dag eller senare framgår inte. 

Falken kom från lokal NVK i Halland och var ringmärkt redan 2011, alltså en ovanligt 

gammal falk på över 11 år, men var den håller hus under sommartid är okänt. 

 

  2022 – 12 – 08 
Sommaren 2021 ringmärktes tre ungar vid lokal LO i Bohuslän. Den ena av dessa ungar 

hittades den 6 december i år i en klippskreva på Ramsökalven i Kosterarkipelagen i 

norra Bohuslän. Den var död sedan länge och bara ben och fjädrar återstod. 

 

  2022 – 12 – 20 

Ett av årets mer oväntade fynd är en avläsning av en dansk årsunge. Den ringmärktes 

som unge i maj i år och fotograferades vid Ottenby på Öland både den 3 augusti och den 

5 oktober. Märkplatsen var i sydvästra delen av Själland. 

 

  2022 – 12 – 22 
På norska artportalen hittades en svenskmärkt falk. Den var fotograferad den 15 

november i år i Moss på östra sidan av Oslofjorden. Falken var gammal och ringmärkt 

2016 vid lokal AT i Västergötland. Undrar om falken har sin häckningsplats i 

trakterna? 

En av årets ungar från TOV3 i Halland, som redan är fotad och rapporterad en gång i 

år, fotades den 10 december på Hönö i Göteborgs skärgård.  

 

 

Tommy Järås 2 jan-2023 


