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Vandrefalk han, Aarhus Havn (Foto:JTL) 

Så skete det! 

Den 15. maj 2020 kunne det dokumenteres, at vandrefalkeparret på Aarhus Havn har fået 

mindst en unge. På et vildtkamera-foto ses den lille fyr og en voksen vandrefalk sidde nok 

så smukt og kikke ud mod Aarhus og hvilken verden den om nogle måneder skal opleve. 

Flere unger? Det må tiden vise.   

Det er for mig en meget stor personlig oplevelse, fordi jeg i efterhånden en del år har fulgt 

falkeparret på tæt hold på Aarhus Havn. Tiden er brugt på spændende adfærdsstudier og 

et håb om, at arten ville yngle, og nu skete det så. Se mere på www.vandrefalke.dk  

Etablering af par 

I feb. 2016 opsatte jeg to redekasser på Aalborg Portlands siloer i det lukkede 

havneområde. 

Et halvt år senere dukkede den nuværende han op på havnen og sås af og til i vestkassen 

(redekassen, der vender mod DLG) og sjældent i østkassen (der vender mod Mols). 

I 2018 sås en hun på havnen, men kemien passe tilsyneladende ikke, for efter ca. 3 uger 

forsvandt hun.    

I juni 2019 ses for første gang den nuværende hun, og siden da har de to falke holdt 

sammen. Hunnen er betydelig større end hannen og har lidt mørkere fjerdragt.    

Meget tydede på, de ville vælge vestkassen som ynglested, fordi de oftest sås dér.  

Men sådan skulle det ikke gå. Den 15. marts 2020 ses meget overraskende to æg i 

Østkassen, som de desværre forlader sikker pga. færdsel. 

Nu syntes alt håb ude for et ynglepar på Aarhus Havn i 2020, men falkeparret havde andre 

planer. Efter ca. 34 dages rugning fik parret opfyldt deres ønske i vestkassen.  

http://www.vandrefalke.dk/


Om ca. 8-10 dage kan man givet med teleskop se ungen i kassen fra området foran DLG-

bygningen.   

Jeg er ikke bekendt med, at vandrefalk kan lægge et nyt kuld æg samme år og så endda 

på et nyt redested.      

Jeg vil gerne sige de ØBF-medlemmer, der har været hjælpsomme omkring 

vandrefalkekasseprojektet, en meget stor tak. Men mere herom i et senere nyhedsbrev. 

 Du kan følge ”Vandrefalken i Østjylland” på min Facebookgruppe. 

 

Venlig hilsen 
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