
Falkonergården
– vilde oplevelser i luften

VILDE OPLEVELSER I LUFTEN
På Falkonergården kan du opleve den ældgamle falkonerkultur i levende live, se træningen af  
verdens smukkeste falkonerfugle på tæt hold og lære om rovfuglenes liv, fl yve- og jagtteknik. 

Forevisningen varer ca. 1 time og ledsages af  en spændende og lærerig orientering samt 
mulighed for at opleve udstillingslokalet med unikke fotos og effekter.
Adgang til Falkonergården 30 minutter før forevisningen, der begynder præcis.

FOREVISNINGER
Maj
Søndag ............................................kl. 15.00

Juni
Lørdag & søndag  ............................kl. 15.00 
2. pinsedag ......................................kl. 15.00

Juli 
Onsdag, lørdag & søndag  ...............kl. 15.00
Onsdag & torsdag  ..........................kl. 10.00

August 
Onsdage, lørdag & søndag  .............kl. 15.00

September & oktober 
Lørdage & søndage samt
alle dage i uge 42 (efterårsferien)  ....kl. 15.00

Herefter lukket

Gruppearrangementer, skolebesøg, enetime med falkoneren etc. udenfor normal 
 åbningstid efter forudgående aftale. Også foredragsvirksomhed uden for Falkonergården. 
www.falkonergaarden.dk • tlf. 48 48 25 83
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PRESSEN SKREV:
„Lad bamser, rævehaler og minkpelse blive 
hjemme og medbring i stedet børn og 
kamera på en udfl ugt til Fredensborg 
Falkonergård.“ – Jyllands-Posten

„En veloplagt Edith Wenzel guidede en 
henført skare ind i rovfuglenes fascinerende 
univers. (...) Det var en betagende og impo-
nerende opvisning i superelegant fl yveteknik 
og naturlig strømlinethed, og der gik et sus 
gennem publikum, da den vævre vandrefalk 
lettede fra bakketoppen for at styrtdykke mod 
Edith Wenzels lokkemad. (...) En medrivende 
og oplysende eftermiddag i selskab med disse 
luftens Porscher.“ – Helsingør Dagblad

„Det er utroligt at se den utilnærmelige steppe-
ørn på så klods hold. Smuk og elegant, men 
også dødbringende for sine omgivelser.“ – 
Jyllands-Posten

„Luftrummet over Fredensborg på Sjælland 
er fuld af  historiske vingesus, når Falkoner-
gården viser rovfugle frem.“ – Politiken

„På hendes arm sidder en vandrefalk på en 
kraftig læderhandske og hakker duekød i 
sig. Og da der er faldet ro over forsamlingen, 
går Edith Wenzel rundt fra barn til barn og 
lader hver enkelt ae falken.“ – Jyllands-Posten

„Edith Wenzel har stor rutine efter at have 
arbejdet med rovfugle i omkring 30 år.“ 
– Politiken

„Det ser fl ot ud, når en rovfugl dykker ned 
med 200 km i timen og sætter kløerne i sit 
bytte. Det kan man opleve på tæt hold på 
Falkonergården i Fredensborg. Her bliver 
trænede ørne, falke og musvåger i fri fl ugt 
fodret på åbne vidder lige foran gæsterne.“ 
– Politiken

Kongemusvågen Columbus 
lander på falkoner Edith Wenzels 

tykke læderhandske og belønnes 
med en godbid

HISTORISKE VINGESUS
Edith Wenzel og Finn Hansen var med til 
at vække en tusindårig tradition til live, da 
de i 1990 åbnede den første falkonergård i 
Danmark i 200 år. Siden har Falkonergår-
den i Fredensborg haft mere end 100.000 
gæster, som har fået et levende indblik i 
rovfuglenes liv og adfærd og i det originale 
falkonerhåndværk.

Edith Wenzel er vokset op blandt rovfugle 
under vingerne på sin kendte far – falko-
nermester, fotograf  og stifter af  Ørnereser-
vatet Frank Wenzel. Edith Wenzel trænede 
sin første falk før hun begyndte i skole og 
fandt siden de optimale rammer for at føre 
de særlige natur og kulturtraditioner videre 
i Nordsjællands smukke kuperede og skov-
klædte omgivelser tæt ved Esrum sø.

Jagt og træning med rovfugle har på 
verdensplan rødder 4000 år tilbage. Og 
i 2010 satte UNESCO falkejagten på listen 
over verdens såkaldte „uhåndgribelige 
kulturelle arv“.

Selvom jagtformen ikke er tilladt i Danmark 
– som et af  de eneste lande i verden – kan 
samspillet mellem rovfugle og menneske 
opleves på helt tæt hold på Falkonergården.

falkonergården
Davidsvænge 11, 3480 Fredensborg

Davidsvænge er en sidevej til 
Hovedvej 6 mellem Fredensborg 
og Helsingør, 1 km nordøst for 
Fredensborg

Den afrikanske lannerfalk Ophelia er en 
eminent og udholdende fl yver.

Slagfalken er verdens næststørste falkeart og 
meget populær til falkejagt i Mellemøsten.

Programmet indledes indendørs i Falkoner-
gårdens fotoudstilling.

www.falkonergaarden.dk Besøg også Ørnereservatet – www.eagleworld.dk  
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