
Verksamhetsberättelse projekt Kungsörn, Pilgrimsfalk och Jaktfalk  inom VOF 2018

Kungsörn: En omfattande inventeringsverksamhet har bedrivits under året. Uppdraget att inventera 
kungsörnsförekomsten från kusten upp till odlingsgräsen har vi fått av Länsstyrelsen i Västerbotten 
Ett tjugotal inventerare har varit aktiva året runt. En uppstartsamling hölls på SLU med 25 deltagare i 
början av februari. Resultatet för 2017 redovisades samt upplägget för 2018 år inventeringar på detta
möte samt lite kring SLU forskning, .
 På den stora inventeringshelgen i mars i Gafsele så deltog 27 inventerare. Samtidigt var folk ute i 
Vilhelmina, Dorotea, Lycksele och Sorsele. Resten av året så är det ca ett 20 tal inventerare som 
kollar upp marsinventeringarna och sedan besöker bona och hjälper till med ringmärkningen samt 
följer upp häckningsframgången i reviren ända in till hösten. 
Dessa inventerare, som många av dom är bosatta i inlandet och andra orter än Umeå, är mycket 
viktiga för projektets överlevnad och kvalitén i resultaten.
 
 Länsstyrelsen anslår medel för kostnaden vi har från de rovdjurinventeringspengar de får från 
Naturvårdsverket. ( milersättningar, Gafselehelgen mm.) 
Årets häckningsresultat: 28 ungar kunde räknas in i länet och av dessa ringmärktes 15st. i de 90 
besatta reviren. Resultatet redovisas till Länsstyrelsen samt till Kungsörn Sverige som sammanställer 
resultaten för hela Sverige.
 Projektet samarbetar med SLU vindvalsprojekt och kungsörnsforskning samt med föreningen 
Kungsörn Sverige som även håller i årliga kungsörnssymposier.
Projektet har under året lämnat in ett stort antal synpunkter på tänkta vindkraftsanläggningar samt 
haft bra kontakter med Länsstyrelsens handläggare, elbolagen samt a de MKB firmor som står för de 
förberedande inventeringarna innan de kan bli till godkända nya vindkraftsanläggningar.
Vi träffar också kontinuerligt vattenfall och samtalar kring deras stora vindkraftsprojekt i 
Västerbotten. 
Undertecknad har också deltagit i en grupp som lagt fram förslag kring att ändra 
inventeringsmetodiken för kungsörn i Sverige. Försöket drog igång under året i Västerbottensfjällen. 
En av våra inventerare fick uppdraget och timanställdes av Länsstyrelsen. Naturvårdsverket stod för 
pengarna och när årets intensivinventering utvärderades så visade det sig att pengarna inte räckte 
till. 2019 fortsatta försök ställdes in p.g.a. brist på pengar.
 Årets Kungsörnssymposium hölls i Lille mosse Danmark i november. Från Västerbottensprojektet så 
skickade vi fyra deltagare.
Två artiklar har skickats in, en till tidningen Kungsörnen samt en till Fåglar i Västerbotten  

Pilgrimsfalk: Inventeringen av pilgrimsfalk rullar på. I stort sätt med samma folk som arbetar med 
kungsörnen så inventerar vi häckningsframgången hos denna. Under maj så börjar vi 
inventeringarna. Ett flertal inventeringsresor i slutet av juni och en i början av augusti gjordes av 
undertecknad och Stefan Delin samt Birger Hörnfeldt. En kartläggning av ytterligare troliga lokaler är 
gjord och ett antal av dessa kommer att inventeras under 2018.
Årets Inventeringar har kunnat konstatera ett nytt rekordår för p-falken i västerbotten.
Hela 40 lokaler kunde räknas in. I 20 konstaterade häckningar och resultatet blev 44 sedda ungar och 
av dom ringmärktes 4 ungar. I en lokal kunde vi dock inte följa upp häckningen och i en lokal 
misslyckades häckningen. 6 lokaler hann inte besökas. 3 av lokalerna var besatta men ingen häckning 
kunde konstateras. Med andra ord så kunde resultatet blivit mycket bättre med ytterligare 
inventeringsinsatser.
Ett antal skådare i Åsele, Lycksele, samt Skellefteå hjälper till med inventeringarna.
Allt som allt är ett tiotal inventerare involverade men fler behövs om vi skall kunna fortsätta 
kontrollera den utveckling som har skett i länet när det gäller pilgrimsfalken.
Projektet har fått stöd av Alvins fond med 15 000 kr. Vi kommer att söka 10 000 kr för 2019 då vi 
hade lite pengar kvar från årets medel.



Jaktfalk: Efter tio års frånvaro från jaktfalkinventeringar som Länsstyrelsen har hållit i så sökte vi 
pengar från Alvins fond. Insiativet kom från Birdlife Sverige samt jaktfalkprojektet i Norrbotten.
Efter ett möte med Länsstyrelsen kunde vi tillgång till de kända lokaler som funnits. Vi fick klart med 
52 000 kr från Alvins och kunde börja planera inventeringarna. Vi koncentrerade oss på två områden 
och sommarflög med helikopter i ett av dessa. Cirka 6 personer har varit engagerade i årets 
inventering samt att vi fått in lite information från naturbevakarna på Länsstyrelsen. Under 2019 så 
kommer vi att försöka alla de gamla lokalerna i länet. Alla pengar är inte förbrukade samt att vi också 
söker nya för att kunna helikopterinventera i hela fjällkedjan.
Vi har besökt 29 av de 50 olika lokalerna som finns upptagna på den gamla listan. Utav dessa så var 
13 besatta med falkar och 6 av dessa gick till häckning med 14 ungar som resultat.
Tre personer från VOF besökte också det Jaktfalkssymposie som hölls i Årrenjarka under hösten med 
deltagare från Sverige, Norge och Finland.

Undertecknad och har också deltagit på ett möte som länsstyrelsen kallade till i december och där 
länets rovfåglar stod på agendan.

Ansvarig: P-O Nilsson samordnare för de tre projekten.


