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Verdens største falk, jagtfalken, er udbredt i tun-
dra- og taigazonen på den nordlige halvkugle, fra 

Nordeuropa over det nordlige Asien til Nordamerika 
og Grønland. I Europa yngler en relativ lille bestand, 
hovedsageligt i Norge, Island og Sverige. Jagtfalkene 
er primært standfugle, men kan optræde som strejfgæ-
ster syd for yngleområdet, bl.a. i Danmark, hvor der 
årligt ses 1-2 fugle (Amstrup m.fl. 2004).

Mærknings- og genmeldingsdata
I Danmark er der ringmærket en enkelt jagtfalk, i 
1987. Den er ikke genfundet. Endvidere er herhjemme 
genfundet en fugl ringmærket i Norge (fig. 1). Den 
var mærket som unge syd for Trondheim 1. juli 1988 
og blev fundet død på Bogø syd for Vordingborg 26. 
november 1995. Udover denne fugl er kun én norsk 
jagtfalk genfundet i udlandet, i Sverige (Bakken m.fl. 
2003). 

I december 2005 blev en jagtfalk med rød ring 
aflæst ved Tissø Enge (A. W. Nielsen pers. medd.). 
Fuglen viste sig at stamme fra Jämtland, hvor den blev 
ringmærket som unge i 2003. Det er lidt specielt at en 
så “gammel” fugl trækker så langt mod syd. Uden for 
Sverige er svenske jagtfalke hyppigst genfundet ved 
den norske kyst (Fransson & Pettersson 2001).

English summary
The gyrfalcon is a very rare visitor to Denmark with 
only one to two observations per year. One gyrfalcon has 
been ringed but was never recovered. A gyrfalcon ringed 
as a chick south of Trondheim in Norway in 1988 was 
found dead in Denmark in November 1995. A birds 
ringed with a colour-ring as chick in 2003 in Jämtland, 
Sweden, was observed in Denmark in December 2005. 
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Fig. 1. Mærknings- og genfundslokalitet for jagtfalk ringmærket i 
udlandet og genmeldt i Danmark (n=1). Ringing and recovery site for 
gyr falcon ringed abroad and recovered in Denmark (n=1).
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