
JAKTFALK
på Veines

Oppførsel i området
Jaktfalklokaliteten på Veines er lett tilgjengelig, med både 
veier og stier som går nær inntil flere av de alternative hekke
plassene. Ferdsel her kan føre til forstyrrelser for de hekkende 
falkene. Alle kjøretøy parkeres på Veineshalsen (ved bommen). 
 
Jaktfalken er svært sårbar for forstyrrelser i hekketiden,  
særlig før ungene klekkes. Derfor er det ferdsels restriksjoner 
i perioden 15. mars til 15. juli innenfor en sone som er  
markert rødt på kartet. Ferdsel i denne tiden til observasjons
huset og utkikkspunktet skal følge oppmerkede stier (gul/blå).

Det er viktig at man er så stille som mulig, både mens  
man går til punktene og mens man er der.

Jaktfalken på Veines
Jaktfalklokaliteten på Veines i Berlevåg kommune har lenge vært 
kjent blant både lokalbefolkning og tilreisende fuglefolk. Jaktfalkene 
har hekket tilnærmet årlig i området og har vekslet mellom en rekke 
alternative reirplasser (gamle ravnereir) fra Storvika i vest og ca. en 
kilometer østover langs bergene utover mot Veinesodden.
 Jaktfalken innleder hekkesesongen mens det enda er full vinter. 
Så tidlig som i januar kan hannene begynne å frakte mat inn til den 
ventende hunnen. Fram mot eggleggingen, som hos de tidligste 
parene innledes i slutten av mars, øker aktiviteten på hekkeplassen 
og paret gjennomfører fluktspill, bytteoverleveringer og parringer, 
akkompagnert av høylydt skriking. De 34 rødbrune eggene legges 
som regel i et gammelt ravnereir. Hunnen utfører mesteparten av 
rugingen, mens hannen sørger for maten. Etter 3436 dager klekker 
eggene, og 4245 dager senere er ungene på vingene. Fra ungene 
er ca. 2 uker gamle begynner også hunnen å jakte. Fra da av øker 
diversiteten av byttedyr som bringes inn til ungene, og jaktfalken har 
på denne tiden en variert matseddel, selv om hovedbyttet fremdeles 
er rype. Majoriteten av jaktfalkkullene i Finnmark forlater reiret i 
slutten av juni. De forsørges fortsatt av foreldrene inntil de oppnår 
selvstendighet en måneds tid etter utflyvning. De voksne falkene 
oppholder seg stort sett på hekkeplassen gjennom hele vinteren.

Jaktfalk Falco rusticolus 
Jaktfalken er verdens største falk. Hunnen, som er størst, 
kan være opptil 65 cm lang og 2 kg tung. Jaktfalken har en 
cirkumpolar ut bredelse, og er den eneste av falkeartene 
som regelmessig overvintrer i arktis. For å klare den lange 
og kalde vinteren i nord, har den utviklet en rekke spesielle 
tilpasninger, blant annet en ekstra isolerende fjærdrakt. 
Jaktfalken er utbredt i fjellområder i mesteparten av 
Norge, men er mest tallrik i de nordligste fylkene. Selv her 
er den en fåtallig hekkefugl som bare sjelden sees utenom 
hekkeplassene.
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