
1 
 

JAKTFALK I BUSKERUD 

  Rapport fra kartleggingsarbeid i 2010 

Lars Egil Furuseth og Per Furuseth 

 
 

Mars 2011 

 
 

 
 



2 
 

 
1. SAMMENDRAG 
Formelt startet Rovfuglgruppa i Naturvernforbundet i Buskerud opp arbeidet med jaktfalk 
(Falco rustiolus) i 2008. En rapport ble først gitt ut, hvor en sammenstilling av vår viten om 
jaktfalkens situasjon i Buskerud ble fremstilt (Furuseth og Furuseth 2009a). Siden er 
feltarbeidet blitt mer intensivert. Dette er andre året med målbevisst kartlegging av 
jaktfalkens utbredelse og ungeproduksjon i Buskerud. 

 
Det ble funnet to nye lokaliteter i 2010. Deriblant en lokalitet som lå utenfor de 
“tradisjonelle jaktfalkområdene”. Totalt kjenner vi nå til 17 kjente jaktfalklokaliteter i 
Buskerud. På 9 av de 14 undersøkte lokalitetene ble det konstatert revirhevdende fugler.  
Det var generelt lave kullstørrelser. Det ble registrert 1,71 flygedyktige unger pr. 
vellykkede hekkinger og 1,30 flygedyktige unger pr. okkuperte revir. Også i år raste et reir 
ut mens det var unger i dette.  
 
Det er i denne rapporten også satt fokus på klekkingstidspunktet for jaktfalken i 
undersøkelsesområdet. Dataene fra 19 ringmerkede unger er gjennomgått og viser 
gjennomsnittlig klekkingsdato til å være 15. mai, med noen avvikende klekkingsdatoer 
som 30. april og 3. juni. 
 
 
Forsidefoto: Jaktfalk ad. på næringssøk i Ål kommune juni 2010. Foto: Magne Ove Furuseth 
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3. FORORD 
 
I 2008 ble det opprettet ei rovfuglgruppe i regi av Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) som 
også er utgiver av denne rapporten. Gruppa består av rovfuglinteresserte personer med 
interesse og kompetanse innenfor forskjellige rovfuglarter.    
 
Etter hvert som prosjektet vårt har blitt kjent har vi fått et større kontaktnett av personer 
som har bidratt med opplysninger. Dette har bidratt til både enkeltobservasjoner av 
enkeltindivider på tilfeldige lokaliteter, oppfølging av allerede kjente lokaliteter og kjennskap 
til nye lokaliteter, dvs. mange opplysninger vi ikke hadde maktet å innhente ved egen hjelp. 
Dette er personer tilknyttet Rovfuglgruppa i NiB så vel som “alminnelige” fuglekjennere med 
et ekstra øye til jaktfalken. Vi vil takke Martin Lindal, Thor Erik Jelstad, Vegard Fjeldheim, 
Bent Fjeldheim, Magne Ove Furuseth, Tom Furuseth, Lasse K. Furuseth, Agnar Målsnes, Ståle 
Snartland, Ragnar Hylland, Gunnar Bjørn Gade og Øystein Gjøstein for bidrag. 
 
Vi takker Fylkesmannen i Buskerud for kr. 10.000,- i støtte til prosjektarbeidet.  

 
4. INNLEDNING 
 
Prosjektets målsetning har vært å kartlegge jaktfalkens (Falco rustiolus) bestand, utbredelse 
og reproduksjon i Buskerud. En slik oversikt håper vi skal hjelpe til å forvalte arten på best 
mulig måte. Jaktfalken har åpenbart hatt en lavere reproduksjon de siste årene – kanskje 
mye på grunn av jaktfalkens hovedføde, lirype (Lagopus lagopus)og fjellrypas (Lagopus 
mutus) lave bestander. Jaktfalken står oppført som nær truet (NT) i Norsk Rødliste for arter 
(Kålås m. fl. 2010). Mye tyder på at hekkebestanden i nabofylkene Oppland og Telemark har 
gått tilbake de siste 40-50 årene (Opheim 2008, Steen og Sørlie 2005). Jaktfalkens status som 
hekkefugl i Buskerud har vært lite kjent tidligere. Utover våre rapporter (Furuseth og 
Furuseth 2009a, 2009b) er det ikke publisert noe om jaktfalkens status for hele fylket. Det er 
på det rene at en fullstendig fylkesvis oversikt over jaktfalkens situasjon ikke er mulig og 
skaffe til veie i løpet av en sesong. Jaktfalken er en arbeidskrevende art å jobbe med. Dette 
må derfor sees på som et langsiktig arbeid.  

 
Vi har fokusert tidligere på det faktum at det har vært lite ravn (Corvus corax) å se i 
jaktfalkens hekkeområder (Furuseth og Furuseth 2009b). Også i år ser det ut til at de ferske 
ravnereirene ikke er til stede på flere jaktfalklokaliteter, og da har vi heller ikke funnet 
hekkende jaktfalk her. Dersom våre observasjoner er riktige er det alarmerende for 
jaktfalken. Jaktfalken er langt på vei avhengig av ravnen som reirbygger. Både vår erfaring og 
andre undersøkelser ellers i landet og Norden for øvrig, viser at jaktfalkens valg av reirplass i 
hovedsak dreier seg om ravnereir, og da ofte ferske reir fra samme år. Det vil si at ravnens 
fysiske nærvær i jaktfalkterritoriene er viktig. Både i 2009 og nå i 2010 opplevde vi at reir 
raste ut mens det enda var unger i dem. I begge tilfellene mislykkes da hekkingen. Dette 
understreker viktigheten av ferske ravnereir plassert på gode hyller i fjellveggene. Et 
avbøtende tiltak vil være å sikre allerede bygde ravnereir eller bygge helt nye der 
ravnereirene har rast ut, eller like i nærheten. Dette er nærmere diskutert i vår rapport fra 
2009-arbeidet (Furuseth og Furuseth 2009b). I 2010 bygde vi et “ravnereir” på en lokalitet 
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hvor jaktfalken tidligere – mens ravnereiret fortsatt var intakt i fjellveggen – hekket med 
stort hell. Etter at reiret raste ned etter sesongen 2005 har ikke ravnen gjort forsøk på ny 
reirbygging her. Tiden vil vise om det er reirmangel som har holdt jaktfalken borte fra denne 
lokaliteten.  
 
 

5. METODIKK 
 
Kartleggingsarbeidet har foregått omtrent i samme omfang og med samme metoder som i 
2009. Det meste av arbeidet foregår på tradisjonell måte med kikkert på god avstand til 
hekkebergene. Med god avstand menes så langt unna at fuglene ikke blir forstyrret. 
Observering av uforstyrrede fugler er noe av nøkkelen til å avsløre jaktfalkens 
hemmeligheter. Observasjonstiden kan være fra en halvtime til flere timer, alt etter 
forholdene. 
 
Hver lokalitet er tidkrevende å undersøke. Noen mer, andre mindre. Noen lokaliteter er ikke 
undersøkt i år, og andre er besøkt opptil fem ganger. Arbeidet er derfor ikke utført etter 
noen standardisert metodikk. Det ser vi også på som vanskelig for en slik art. Derfor er det 
viktig og ikke sammenligne ukritisk våre resultater fra lokalitet til lokalitet, med tidligere års 
undersøkelser og med lignende undersøkelser gjort i andre geografiske områder utført av 
andre personer. Materialet vårt er selvsagt lite, både i antall årlige hekkinger og totalt. 
 
Vi har ingen naturfaglig bakgrunn, derfor må heller ikke denne rapporten leses som en 
forskningsrapport. Vi ser på arbeidet vårt mer som en inventering av arten hvor nye 
spørsmål som dukker opp her blir belyst. Prinsippet for arbeidet vårt har vært å avlegge 
lokalitetene så hyppige besøk som må til for å stadfeste hekkeresultatene. At det er 
lokaliteter som vi ikke rekker å undersøke er ikke til å unngå. I år dreier det seg om 3 
lokaliteter av de 17 kjente. I tillegg blir en rekke områder undersøkt med tanke på å finne 
nye jaktfalklokaliteter. 
 
Begrepet flyvedyktige unger bruker vi når ungene har forlatt reiret eller fortsatt er i reiret 
mens de er “store”, dvs. godt utviklet fjærdrakt og ”flakser med vingene” – m.a.o. opptil ca. 
2 uker igjen av reirtiden.  
 
I år har vi fått mer informasjon enn tidligere fra ulike informanter, både fra tilfeldige og 
andre som har fulgt opp enkeltlokaliteter gjennom sesongen. Dette er personer både i og 
utenfor Rovfuglgruppa i NiB. Dette har selvsagt vært til god hjelp. 
 
Det er loggført ca. 50 feltturer på prosjektet. 
 

 
6. RESULTATER 
 
6.1. Ungeproduksjon 
Ut av de 7 vellykkede hekkingene vi fant, telte vi minst 12 unger som ble observert i slutten 
av reirtiden eller etter utflygning. De 4 hekkingene, hvor vi med sikkerhet vet kullstørrelsen, 
var det ingen kull over 2 unger. De 3 resterende hekkingene vet vi ikke sikkert hvor mange 
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unger det dreide seg om. På to lokaliteter var det minst 2 unger og på en minst 1 unge. 
Derfor har vi ikke et eksakt tall på flyvedyktige unger i år i motsetning til i fjor. Tallet for 
antall flyvedyktige unger for 2010 i figur 1 er derfor et minimumstall på lik linje med årene 
1994, 1997 og 2000. 
 
Vi registrerte i år (tall i parentes for 2009) 1,71 (2,0) flygedyktige unger pr. vellykkede 
hekkinger og 1,30 (1,0) flygedyktige unger pr. okkuperte revir. 
 

 
Figur 1 
Antall kontrollerte revir, okkuperte revir, flyvedyktige unger, flyvedyktige unger pr. vellykket hekking 
og flyvedyktige unger pr. territorium fra fire utvalgte år. Bare i 2009 er antall oppgitte unger så godt 
som presise. For de øvrige årene må dette absolutt sees på som minimumstall. Dette fordi vi i 
materialet vårt har operert med ”minste antall unger”. Det kan ofte være vanskelig å få full oversikt 
over eksakt antall unger på mange av lokalitetene. Det er viktig her å se sammenhengen med 
hekkeresultatene og antall kontrollerte lokaliteter! For 2009 er kolonnen med “unger pr. okkuperte 
revir” rettet opp i forhold til rapporten for 2009 (Furuseth og Furuseth 2009b). 
 

 
6.2. Mislykkede hekkinger 
Av de 9 revirhevdende parene var det 2 som ikke førte til at det kom unger på vingene. I det 
ene tilfelle (He-3) ble det ikke avklart noen direkte hekkestatus utover revirhevdende fugl.  
 
På den andre lokaliteten (N-2) raste reiret ut i siste del av reirtiden. Det var et ravnereir bygd 
samme år. Her var det minst en unge i reiret så sent som 13. juni, men da bare ca. 10 dager 
gammel.  Ved visitt 17. juli hadde reiret rast ut (fig.2). Det ble ikke funnet rester etter unge, 
men det bar tydelig preg av at det hadde foregått foring et stykke ut i reirtiden. Ut fra 
ungens alder 13. juni skulle den fortsatt ha vært i området 17. juli dersom reiret hadde rast 
ut mens ungen var stor – fallhøyden var tross alt bare ca. 3meter. Men som sagt: Ingen tegn 
til hverken unge eller voksne fugler i området ved det siste besøket. 
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Figur 2  

Jaktfalkreir som raste ut mens det enda var unger i reiret. Nore og Uvdal juli 2010. Foto: 

Lars Egil Furuseth 

 
6.3 Nye lokaliteter 
Det ble gjort funn av to nye jaktfalklokaliteter i 2010. Av de to var det lokaliteten i Nore og 
Uvdal (N-5) som var den største overraskelsen. Denne ble funnet i et område som ikke ligger 
i fysisk kontakt med de sammenhengende store fjellområdene som Hardangervidda, 
Hallingskarvet, Nordfjellla/Skarvheimen og Lærdalsfjella. Tidligere har vi ytret skepsis til at 
jaktfalken i dagens situasjon skulle være etablert utenfor disse områdene. Funnet av denne 
lokaliteten ble derfor den mest positive hendelsen i prosjektets arbeid. Riktignok ligger 
lokaliteten i tilknytning til et fjellområde der det foreligger eldre uverifiserte opplysninger 
om jaktfalkhekking. Selve reirplassen ligger i en liten fjellvegg hvor ingen alternative 
reirplasser ligger i umiddelbar nærhet. Det er derfor grunn til å tro at den i øvrige år kan 
benytte seg av andre og større fjellvegger som ligger 2-4 km unna. 
 
Lokaliteten som ble funnet i Ål (Å-4) var blant en av de mulige lokalitetene vi hadde sett for 
oss i Ål kommune i 2008 (Furuseth og Furuseth 2009a) og bekreftet dermed våre antagelser 
om jaktfalkhekkinger her. 
 
Som en kuriositet kan nevnes at i et revir i Hol (Ho-1) – hvor vi ikke har funnet hekkende 
jaktfalk siden 2004 – gjennomførte jaktfalken vellykket hekking i et kongeørnreir i år. De 
kjente jaktfalkreirene har vært spredt over et større område – også over på nabofylket. Det 
har også vært usikkert hvor grensa går for reviret samt om det kan ha dreid seg om to revir. 
Situasjonen har derfor vært litt uoversiktlig her. Lange intervaller mellom de årene vi har 
funnet jaktfalken, har også bidratt til dette. I umiddelbar nærhet til jaktfalkreviret er det en 
nydelig fjellvegg som har huset kongeørn, så langt vi kjenner til, siden tidlig på åttitallet – og 
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sikkert i uminnelige tider. Kongeørna har hatt god produksjon her og vært på plass så godt 
som alle år vi har undersøkt lokaliteten. Til vår store overraskelse slo altså jaktfalken seg til i 
denne fjellveggen i 2010 – la seg til i et av kongeørnreirene og fikk frem minst 2 unger på 
vingene. Hvordan det gikk med kongeørna i år vites ikke. Den ble ikke observert her, ei heller 
spor etter den. Fjellveggen er ca. 1,5 km lang så det skal bli spennende å se for senere om 
disse to artene kan innfinne seg i samme fjellvegg, samme år. For jaktfalken er dette en langt 
bedre fjellvegg å hekke i enn de øvrige alternativene. Fjellveggen beskytter godt mot så vel 
vær og vind som forstyrrelser. 
 
6.4. Bestand 
Årets arbeid resulterte altså i funn av 2 nye lokaliteter. En i Nore og Uvdal og en i Ål. Totalt 
har vi nå 17 kjente lokaliteter. Til sammenligning hadde vi i 2008 et maksimumsestimat på 18 
jaktfalklokaliteter i Buskerud. Det vil si 14 kjente i tillegg til 4 mulige lokaliteter (Furuseth og 
Furuseth 2009a).    
 
Ut i fra tabell 1 har ikke maksimumsestimatet endret seg vesentlig på de to årene 
kartleggingsarbeid har pågått siden statusen av vårt tidligere arbeid ble gjort opp i 2008 
(Furuseth og Furuseth 2009a). Sannheten er den at vi bruker begrepet maksimumsestimat 
kritisk. Det er flere potensielle lokaliteter som vil bli undersøkt og trolig vil føre til at kjente 
lokaliteter i Buskerud vil øke. Kanskje til over 20. I tillegg har vi flere kjente lokaliteter som 
ligger like utenfor fylkesgrensa og så nære at vi kan oppleve å finne reirplasser også i 
Buskerud. Det ser ut til at det kan dreie seg om 3-4 kjente lokaliteter som ligger så nære 
Buskeruds fylkesgrense at det kunne vært interessant å ta disse med i oversikten for 
Buskerud. Så langt har vi valgt ikke å gjøre dette, men det er sannsynlig at noen av disse 
lokalitetene også har alternative reirplasser i fylket vårt og derfor vil bli tatt med i oversikten 
når vi finner disse. Følgelig blir disse lokalitetene overvåket av oss eller personer i disse 
nabofylkene som også jobber med kartlegging av jaktfalk. 
 
Det er også gjort noe søk på nye steder med potensiale som jaktfalkhabitater uten positive 
resultater i form av funn som skulle tilsi tilhold av jaktfalk. 
 

Kommune Kjente lokaliteter Mulige lokaliteter Maksimumsestimat 

Nore og Uvdal 5 (4) 1 (2) 6 (6) 

Hol 5 (5) 0 (0) 5 (5) 

Ål 4 (3) 1 (2) 5 (5) 

Hemsedal 3 (2) 0 (0) 3 (2) 

Totalt i Buskerud 17 (14) 2 (4) 19 (18) 

Tabell 1. 
Kommunevis fordeling av kjente og mulige lokaliteter i Buskerud. Med kjente lokaliteter 
menes lokaliteter hvor jaktfalk er registrert hekkende minst en gang i perioden 1990-2010. 
Med mulige lokaliteter menes potensielle hekkeberg hvor arten er observert i hekketiden 
uten at hekking er registrert, eller at avstanden til nærmeste kjente lokalitet er akseptabel og 
biotopen ellers skulle tilsi at jaktfalken skulle kunne hekke. Tall i parentes er fra vår vurdering 
av lokaliteter i 2008 (Furuseth og Furuseth 2009a). 
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Fig 3.  
Typisk reirplass for jaktfalk, ferskt ravnereir under et kraftig fremspring i fjellveggen. Et av de 
to nye lokalitetene som ble funnet i Buskerud i 2010. Nore og Uvdal juni 2010. Foto: Lars Egil 
Furuseth. 
 
6.5. Ringmerking 
Ringmerking har ikke vært høyt prioritert. Dette skyldes at det er et tidkrevende arbeid å 
foreta ringmerking av jaktfalk. Årsakene til dette er flere; både lang gangavstand til 
lokalitetene, vanskelig tilgjengelige reirplasser og det faktum at tiden for ringmerking 
begrenser seg ofte til en kort tidsperiode. Ringmerkingen blir derfor litt tilfeldig fra år til år, 
avhengig av den fysiske tilgjengeligheten til reirene til de hekkende parene. Vi har siden 
1999 ringmerket 19 unger, og det er ikke kommet inn kontroller eller gjenfunn av disse så 
langt. Det er lav gjenfunnprosent blant ringmerkede jaktfalker i Norge, bare 6,1 % (Bakken 
m.fl. 2003). Men ringmerkingsarbeidet bidrar også til annen viten, både eksakte 
kullstørrelser ved ringmerkingen, mer nøyaktig alder på ungene og dermed 
klekketidspunktet samt funn som eks. byttedyrrester ved reirbesøket under ringmerkingen. 
 
I 2010 ringmerket vi totalt 2 unger. Dette var på en lokalitet i Nore og Uvdal. Det ble brukt 
vanlige konvensjonelle blanke ringer. 
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Fig.4. 
De to jaktfalkungene som var de eneste vi ringmerket i år, fraktet opp fra reiret for merking. 
Nore og Uvdal juni 2010. Foto: Lars Egil Furuseth 
 

7. KLEKKETIDSPUNKT FRA NOEN LOKALITETER 1999-2010 
Viten om klekketidspunktet til en fugleart man har valgt å følge gjennom hekketiden er 
viktig. For noen arter er dette lettere å påvise mer nøyaktig enn for andre arter. Jaktfalken er 
ikke av de letteste. Dette har mye med reirets beliggenhet å gjøre – man ser sjelden i selve 
reiret uten å klatre ned til det med de følger det får med tanke på forstyrrelser. Lokalitetens 
beliggenhet – ofte langt til fjells med dertil tidkrevende adkomst – bidrar heller ikke til å 
gjøre det lettere Derfor får man sjelden konstatert klekketidspunktet ut fra visuelle 
observasjoner av selve klekkingen. En måte å komme frem til klekketidspunktet på er å 
bruke ungenes draktutvikling og vekt og dermed regne ut ca. klekketidspunktet. Ved 
ringmerking får man gode muligheter til dette.  
 
Jaktfalken har en hekketid fra egglegging til de er ute av reiret på 79-86 dager (Potapov 
2005, Steen 1999). Vanligvis er ungene fløyet av reiret i siste del av juni eller tidlig i juli. Det 
vil si at eggleggingen starter i første halvdel av april. Det har, uten at vi har gått nærmere 
innpå hekkedataene våre, vært vårt inntrykk at dette har vært forholdsvis jevnt fra år til år 
og fra lokalitet til lokalitet. Kanskje med ca. to ukers variasjon. Et unntak har vært en lokalitet 
i Hol kommune som ligger helt opp i 1450 moh., hvor ungene, på tre forskjellige år, ikke har 
vært klare til å fly av reiret så sent som 8., 15. og 24. juli (Furuseth og Furuseth 2009a). 
 
I 2010 opplevde vi på to lokaliteter, som ikke ligger spesielt høyt og værutsatt til, at 
klekketidspunktet var så sent som i overgangen mai-juni. I de to tilfellene hadde 
eggleggingen startet i siste del av april. Ved den ene lokaliteten (N-2) ble begge fuglene 
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observert så sent som 23. april uten indikasjoner på ruging. På den andre lokaliteten (N-5) 
ble riktignok ruging observert 16. april. 
 
Jaktfalken kan legge om igjen kull når hekkingen har mislykket på et tidlig tidspunkt (Cade 
1960). Men da gjerne i løpet av 14 dager. Det vil si at hekkingen kan forskyves 2-4 uker. I 
begge tilfellene med sen hekking i år var det små kull. To unger i det ene og trolig bare én i 
det andre. Dette styrker også mistanken til at det har vært ”om-igjen” lagte kull. Hva som 
kan være årsaken til at hekkingen har mislykket er ikke godt å si. Det mest nærliggende å 
tenke seg er forstyrrelser. I 2010 inntraff påskeuken 27. mars - 5. april. Altså i en tid som 
jaktfalken er i etableringsfasen og normalt kan ha lagt egg. Spesielt på den ene lokaliteten 
(N-2) er fuglene utsatt for forstyrrelser fra noen hytter som ligger tett under hekkeberget. En 
teori kan derfor være at første hekkingen har mislykket i løpet av påskeuka. Så har jaktfalken 
gjort nytt forsøk senere med rugestart helt i slutten av april. Noe lignende kan også ha 
skjedd på lokalitet N-5. Her er det ikke hytter i umiddelbar nærhet til hekkeberget (dersom 
samme reir ble benyttet ved første hekkeforsøk), men hekkeberget er lite og med skiløyper 
like ved og store hytteansamlinger i regioner noe lenger unna, bidrar dette til mye trafikk, 
kanskje særlig i påskeuka. Det er på det rene at i tiden under parets etablering og 
begynnelsen av rugetiden er jaktfalken mest sårbar. Desto senere i rugetiden det er desto 
mer tåler den – den trykker hardere og det skal mer til før den forlater eggene ved 
forstyrrelser. 
  
Vi har hatt en gjennomgang av dataene fra våre ringmerkede jaktfalker (19 ind.) hvor 
samtlige er veid og de fleste tatt vingemål og delvis mål av nebb og tarsus. Med disse målene 
har vi ved hjelp av en tabell (Potapov & Sale 2005), som baserer seg på vekt i forhold til 
kjønn ved aldersbestemmelse av reirunger, regnet oss frem til ca. alder ved 
ringmerkingstidspunktet og dermed også klekketidspunktet. Resultatet ble som forventet 
med 15. mai som gjennomsnittlig klekkedato. Ytterpunktene er to som er klekt 30. april og 
en som er klekt 3. juni. Med en rugetid som varer ca. 35 dager vil med andre ord 
eggleggingen starte 5-10. april. Ringmerkingsdataene stammer fra 8 kull fra 4 forskjellige 
lokaliteter i Nore og Uvdal kommune. Samtlige ligger i ytre delen eller utkanten av 
Hardangervidda. Det kan selvsagt være geografiske variasjoner på klekkingstidspunktet 
innenfor Buskerud. Vi har flere eksempler på ekstremt sene hekkinger, hvor 
klekketidspunktet kanskje har vært så sent som midten av juni, men hvor ringmerking ikke er 
gjort og derfor ikke er med i tallgrunnlaget over. Blant disse fire lokalitetene hvor all 
ringmerking er utført er det også store forskjeller. Unger ringmerket på lokalitet N-3 har 
klekkingsdatoen 8. mai som gjennomsnitt. Dette berget er høyt og gir dermed god 
beskyttelse mot dårlig vær og menneskelige forstyrrelser. Det siste kan forhindre behovet 
for ”om-igjen” legging.  
 
Tallmaterialet er lite og inneholder stor usikkerhet (for eksempel feilvurdering av ungenes 
alder og kjønn), men vi tror det gir et noenlunde riktig bilde av klekkingstidspunktet innenfor 
dette geografiske området. Agnar Målsnes, som jobber med jaktfalk i Hordaland, mener 
klekketidspunktet er noe senere på Hordalandsiden av Hardangervidda (pers. medd). Dette 
kan skyldes mer værharde lokaliteter og mindre fjellvegger på den siden av Hardangervidda. 
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8. FREMTIDIG ARBEID 
 
Det er få jaktfalklokaliteter i Buskerud. Dermed kan en tilsynelatende tro at dette er en art 
det er lett å få oversikt over. Problemet er at de fleste lokalitetene ligger langt fra vei. Derfor 
er jaktfalken en arbeidskrevende art å jobbe med. Med få unntak tar det en hel dag bare å 
gjøre et raskt besøk på én lokalitet – jamvel finnes lokaliteter som til og med fordrer et par 
dagers utflukt. Vi ser viktigheten av å besøke lokalitetene tidlig i sesongen, i 
etableringsfasen, det vil si i perioden slutten av mars og i hele april. Dette er en tid da de 
fleste fjellveger ligger langt fra vinteråpne veier og avstanden til lokalitetene dermed lenger. 
Dagene er kortere og vær og skiføre mer ustabilt. Dette byr også på utfordringer. På en 
annen side kan noen lokaliteter være lettere tilgjengelig vinterstid med ski. Miljøer som 
jobber med jaktfalkkartlegging i andre deler av landet, bruker snøscooter i noe grad til dette 
arbeidet, blant annet i samarbeid med SNO. I Nord-Sverige brukes også helikopter (bl.a. 
Danielsson 1999, Ekenstedt 2006). Vi har så langt valgt å utføre disse turene til fots med ski 
selv om dette skaper noen begrensninger på rekkevidden og kapasiteten. Dette handler 
selvsagt også om tilgjengelige ressurser. 
 
Det er ønskelig fra vår side å fortsette arbeidet videre i 2011. Arbeidet vil i stor grad bli utført 
med samme metoder som de siste to årene, men vi vil prøve å rekke mer feltarbeid i den 
tiden det er fremkommelig på ski, samt å utføre rekognosering på nye områder. Dette 
gjelder i særlig grad på Hardangervidda, Hallingskarvet og Nordfjella. I vår rapport fra 
arbeidet i 2009 (Furuseth og Furuseth 2009b) er det listet opp 4 punkt under kapitel om 
fremtidig arbeid. Disse vil være retningsgivende for det videre arbeidet. 
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