
Hvorfor blev rovfuglen et dyr, mennesket har trænet i over 4000 år?
Hvad gør, at uglen flyver lydløst?
Hvor stort er den danske havørns vingefang?
Hvilke rovfugl er Danmarks største?
Hvem er klogeste: høgen, uglen eller ravnen?
Hvad er det farligste på en rovfugl? Klør eller næb?
Hvilke dyr er verdens hurtigste?
Hvor hurtigt kan en falk styrtdykke efter sit byttedyr?
Hvor mange gange om året yngler rovfugle?
Er uglen en rovfugl?

På Falkecenter Samsø starter Skoletjenesten med at drage eleverne ind i den ældgamle tradition 
”Jagt med Rovfugle”. Herefter kommer vi ind på fuglenes levevis: fra foder, de fascinerende jagt-
teknikker til fuglenes ynglen. 

Giv eleverne en uforglemmelig oplevelse
S K O L E T J E N E S T E

Tag eleverne med helt tæt på, og lad dem opleve vingesuset fra de store ørne 
og lynhurtige falke, når de elegant tager flugten hen over jeres hoveder. 

Hvad laver en falkoner?
Hvordan anskaffer falkoneren sine fugle?
Hvordan tæmmer falkoneren sine fugle?
Hvordan finder falkoneren sin fugl, hvis den er fløjet væk? 
Hvorfor har falken hætte på?
Hvad er der i falkonerens taske?
Hvorfor bruger falkoneren en handske?
Hvad spiser en rovfugl og en ugle?
Hvilken slags kød giver mest næring og energi?
Spiser rovfugle regnorme?

Alt dette og meget mere vil vi komme ind på, på en lærerig og 
spændende måde.

Sammen går vi ud på arenaen, hvor vi flyver 5-7 forskellige 
rovfugle HELT TÆT på jer. 



Klassetrin: Anbetales til alle klassetrin. Derudover 
kan undvisningen tilpasses specialklasser og elever 
med særlige behov. 
 
Deltagerantal: Ingen grænse.
Stor erfaring med klasser/grupper/skoler fra 5 til 
350 pers.  

Varighed: Introduktion, undervisning, elevdialog og 
forevisning varer cirka 2 timer. 

Efter forevisningen: Her er det muligt for eleverne 
at stille yderligere spørgsmål, shoppe et minde med 
hjem og prøve at holde en ørn, ugle, høg eller falk. 

Madpakker: På udendørsområdet er det muligt at 
nyde medbragt mad. 

Pris: Skoletjenesten koster kr. 1400 for op til 25 ele-
ver/lærer
Pris per efterfølgende deltager: kr. 50,- per person.

Hold en rovfugl: Alle kan prøve at holde en af 
fuglene, det koster kr. 30 pr. fugl/elev, (normal pris 
kr. 50)- (dette kan skolen vælge at betale eller lade 
eleverne selv købe efter forevisningen. Kan besluttes 
på dagen). 

Sporg: Undervisningen kan foregå på dansk og 
engelsk.

Sted: FALKECENTER SAMSØ, Eskevej 4, 500 m. vest 
for Permelille. 900 m. til nærmeste busstoppested i 
Permelille. 

Kontakt: Falkoner Louise Vedel, +45 5088 9380. 
info@falkecenter.dk 
Web: www.falkecenter.dk
Facebook: www.facebook.com/falkecenter 


