
Projekt Pilgrimsfalk – Bakgrund 

I slutet på 1960- talet var pilgrimsfalken på utdöende då endast ca 15 par 

falkar fanns kvar i Sverige. Pilgrimsfalken hade då drabbats hårt av jakt, 

förföljelser och miljögifter. Falkens bytesdjur åt bl.a. kvicksilverförgiftat 

utsäde och blev sjuka. 

1972 startade Naturskyddsföreningen Projekt Pilgrimsfalk och placerad ut ca 

500 unga falkar i Västsverige som fötts upp i fångenskap. Sedan år 2000 tog 

Nordens Ark över avelsprogrammet och har placerat ut ytterligare ca 200 

unga falkar. Idag finns ca 200 par häckande Pilgrimsfalkar i Sverige. Projektet 

har därmed visat sig framgångsrikt och kommer att avslutas inom något år då 

många av avelsfalkarna börjar bli till åren komna. 

I samverkan med Nordens Ark har tidigare Stockholm, Västerås (VOF), Köping 

(HOF) och Fjugesta/Örebro (NOF) placerat ut unga Pilgrimsfalkar i 

mellansverige som en brygga till den nordliga populationen. Sedan 2014 på 

Norsasilon i Köping där det ser ut att bli en naturlig häckning i år. 

Falkarna från Nordens Ark levereras till en stor matningslåda (hackinglåda) då 

de är 35 dagar gamla och släpps ut i det fria efter ca en vecka för att anpassa 

sig till friheten. Matning sker dock fortsättningsvis dagligen i lådan för att inte 

falkarna ska lida brist på föda den mest kritiska tiden då de lär sig jaga på 

egen hand. Matningen pågår i ytterligare 5-6 veckor efter det att falkarna 

frisläppts och minskas successivt mot slutet. Matning av falkarna sker med 

ekologiskt uppfödda kycklingar/vaktlar som Nordens Ark tillhandahåller. 

Fåglarna är störningskänsliga och ska inte ha kontakt med människor så all 

matning sker genom ett rör till hackinglådan. Förhoppningsvis återvänder 

sedan falkarna året efter och om allt går vägen etablerar de ett eget revir då 

de är ca tre år gamla. 

Då Pilgrimsfalken är världens snabbaste fågel, med en flyghastighet på upp 

till ca 300 km/h kommer Arboga stads duvor, kajor och övriga stadsfåglar att 

leva farligt. 

Ställ upp och hjälp till att etablera en livskraftig stam av Pilgrimsfalkar i 

Arboga – det behöver då mat finns i överflöd till våra nya falkar! 


