
Projekt Pilgrimsfalk 2018 i Arboga   2018-05-28 

Hej medlem i AFK och HOF, 

Nu har vi klart med en kull Pilgrimsfalkar för utsättning på Lantmännens Silo i Arboga. 

Avtal har tecknats mellan Arboga Fågelklubb och Lantmännen Fastigheter om att få 

disponera Silon under 1 maj – 30 september, 2018. 

Två ägg har kläckt den 10/5 och ett den 12/5 dvs. vi kommer att få tre (3) unga 

Pilgrimsfalkar från Nordens Ark i Göteborg när ungarna är 35 dagar gamla. Leverans sker 

omkring den 16 juni om allt går bra. 

Nu efterlyster vi villiga medlemmar och övriga intresserade att ställa upp med daglig 

matning av ungarna upp på Lantmännens Silo som sker genom ett rör på insidan av Silon 

in i en bolåda (hackinglåda). Matning sker en gång per dag, kl 18.00 till en början och 

minskas sedan successivt. Vi kommer aldrig att gå ut utanför väggen uppe på övre plan 

som är belägen 38 m ovanför markplan. Då ingen hiss finns går vi upp i riktiga 

(betong)trappor i etage steg hela vägen upp till hackinglådan. 

För Dig som aldrig varit med om det här kommer vi att ordna ett besök på plats vid Silon 

då vi vet hur många som är intresserade av att bli med i vår matningsgrupp. Dag fastställs 

så snart vi fått in intresserade matare. Matning kommer att ske i par dvs. man är aldrig 

ensam i Silon av säkerhetsskäl. Vid mötet vid Silon fastställer vi också schemat för när och 

vid vilken dag matning ska ske för respektive matare. Vi kommer att dela in oss i 

matningslag (två personer) som förslagsvis ansvarar för fyra matningsdagar i följd. 

Överlämning av matning och nycklar till Silon sker mellan grupper genom att en av nästa 

grupps deltagare deltar vid ”sista” matningen. Det här går vi igenom vid vår träff. 

För att veta om Du är intresserad kontaktar Du mig per e-post eller på mobil så snart som 

möjligt, dock senast söndag den 3/6. Jag kallar då de intresserade till en träff vid Silon och 

för att fastställa de dagar som passar för var och en. 

Om Du har några frågor är Du välkommen att kontakta mig enligt nedan. 

 

Seppo Leppälampi, 0766-459 780, seppol57@gmail.com  

 

Arboga Fågelklubb 
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