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Kære jæger/indsender af vinger* 
 
 
 
Vi vil gerne takke for indsendelse af vinger gennem sæsonen 2020/21, og 
håber på, at der også bliver tid i den kommende sæson til at indsende 
vinger. 
*:Vær opmærksom på, at vi udsender denne mail til alle de jægere der igennem årene har haft kontakt med 
Vingeundersøgelsen. Det betyder, at flere modtagere ikke nødvendigvis har indsendt vinger i den seneste jagtsæson. Se 
nedenfor.  
 
 
Markant fremgang – bedste år siden 2008!  
I sidste sæson var overskriften for dette afsnit ”Dårligste år siden 1998! – Behov for flere jægere”. 
Overskriften i år er en helt anden og meget positiv, da vi i alt kom op på 19.185 vinger for sæsonen 
2020/21. Så fra sidste sæsons 8.973 vinger er der altså sket en stigning på mere end 10.000 vinger. 
Super flot og tak for indsatsen. 
 
13 frysere til indsamling 
Resultatet af sæsonens vingeundersøgelser skyldes nok flere ting. Den mest markante ændring er nok 
opsætning af 13 frysere rundt om i landet hvor man kunne indlevere vinger. Disse frysere har været en 
stor success og ca. 30% af samtlige vinger er indleveret i fryserne. – Indlevering til fryserne gør det 
mere fleksibelt at være med i vingeundersøgelsen, da vingerne kan gemmes i almindelige plastikposer 
derhjemme og afleveres i fryserne når det lige passer. Til indlevering i fryserne har vi fået lavet nogle 
labels hvor man kan skrive de informationer som skal med vingerne. Disse labels kan man få ved 
fryserne, men også bestille per mail, som ved bestilling af kuverter. Skriv navn og adresse og angiv 
”kuvert” og/eller ” labels” til vinger@bios.au.dk, så sender vi det ønskede. 
 
 

Vingeundersøgelsen 
2020/21 

mailto:vinger@bios.au.dk


    INSTITUT FOR BIOSCIENCE/DCE, KALØ, AARHUS UNIVERSITET 
 

Vingeundersøgelsen   
Institut for Bioscience  tlf.: 87150000 
Aarhus Universitet   e-mail: vinger@bios.au.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opsætningen af fryserne er sket i et samarbejde med Danmarks Jægerforbund, som har hjulpet med at 
finde muligheder for placering og finde kontaktpersoner. Kontaktpersonerne melder når fryserne er 
fulde, og vi har heldigvis været rundt flere gange ved de fleste frysere gennem sæsonen. Ud over DJ 
har vi også fået støtte og sponsorer, hvor vi gerne vil takke Kr. O. Skou A/S i Bording, Jaktia for en 
fryser, Østjysk Våbenhandel i Hedensted og de lokale jagtforeninger og personer der har stillet deres 
frysere til rådighed og brugt tid på at formidle det nye indsamlingssystem.  
 
Fryserne er opstillet i flere jagtbutikker og i lokale jagtforeninger, men også hos et par privatpersoner. 
Det er altså nemt at indlevere hvis man alligevel skal ud at købe jagtudstyr eller kommer ind til 
klubhuset efter endt jagt.  
 
Resultaterne af indlevering til fryserne regner vi med kommer som et indlæg i bladet JÆGER. I får dog 
lige de første figurer, der viser fordelingen mellem kuverter og frysere, og antallet på de arter der blev 
indleveret i fryserne. Ederfugle blev den store topscorer med 1.605 vinger i fryserne, men vi har også 
modtaget rigtig mange gæs, som jo er nemmere at håndtere på denne måde, end hvis der skal sendes 
store tal i vingekuverterne. For ederfugl, kortnæbbet gås, bramgås og sortand blev mere end halvdelen 
af årets vinger indleveret i fryserne. 
 

Vingefryseren ved Frøstrup og de små vinge-
labels som kan lægges i en pose med vinger 
inden aflevering. Kortet viser hvor fryserne 
er opstillet. - Adresser på alle frysere findes 
på hjemmesiden Fauna.au.dk. 

https://fauna.au.dk/jagt-og-vildtforvaltning/vingeundersoegelsen/


    INSTITUT FOR BIOSCIENCE/DCE, KALØ, AARHUS UNIVERSITET 
 

Vingeundersøgelsen   
Institut for Bioscience  tlf.: 87150000 
Aarhus Universitet   e-mail: vinger@bios.au.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultater og information per e-mail 
 
 
Information per e-mail 
Vi fortsætter med at bruge e-mail til at udsende information om den seneste vinge-sæson til alle som 
har bidraget, både i den indeværende sæson og i tidligere sæsoner. Det er derfor vigtigt, at man skriver 
sin e-mail adresse på én af de vingekuverter der indsendes i løbet af sæsonen. Man behøver ikke 
indsende sin mail-adresse mere end én gang, men husk at skrive en ny e-mail, hvis der er sket 
ændringer. Skriv mail-adressen tydeligt. Vi har flere mail-adresser som vi ikke helt er klar over 
virker, og flere får måske slet ikke denne årsinformation tilsendt. 
 
Hvis man ikke ønsker at modtage information per e-mail, eller på et senere tidspunkt ønsker at komme 
af listen, kan man kontakte Vingeundersøgelsen på e-mail (vinger@bios.au.dk) og skrive ”Afmeld” i 
emnefeltet, eller kontakte os på telefon (87150000). 
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HUSK AT INDSENDE VINGER FRA GRÅGÅS I AUGUST! 
 
Vi fortsætter med at gøre det ekstra attraktivt at indsende vinger fra august og september måned i den 
næste jagtsæson. Igen vil alle vinger der indsendes i disse måneder tælle dobbelt ved lodtrækningen om 
både månedlige knive og ved den afsluttende lodtrækning om årets hovedpræmier. Knivene er som 
altid sponseret af DJ, mens hovedpræmien forhåbentligt bliver et dagskursus i gåsejagt/brug af 
gåsekald med DK WAI. Vi takker også OR Jagt & Naturpleje for igen at sponsere en ’Duck-Tube’ til 
årets vingeundersøgelse. Hvad vi har som præmier til næste sæson bliver annonceret på hjemmesiden. 
 
 
Vinderne i sæsonen 2020/21 

Årets vinder af et gavekort på kr. 1.000,- til 
Korsholm, sponseret af DJ, blev vundet af 
Torben Nymand, Sakskøbing.  

Årets vinder af et kursus med DK WAI blev 
Jesper Skovgaard Jensen, Kalvehave.  

Årets vinder af en Duck-Tube fra OR Jagt & 
Naturpleje blev Christian Raunstrup, Roskilde. 

Ud over ovenstående sæson-vindere blev der 
udtrukket 16 andre indsendere, som vandt en kniv 
i sæsonen 2020/21. Alle vinderne kan ses på 
vingeundersøgelsens hjemmeside.  

Med håbet om mange vinger i den kommende sæson  
og en stor tak til alle for bidragene i 2020/21.  
 
Knæk og bræk 
Thomas Kjær Christensen 
  

En Duck-Tube fra OR Jagt & Naturpleje er igen i år 
på præmielisten.  
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Resultater fra vingeundersøgelsen 2020/21 
 
I nedenstående tabel kan man se det totale antal af vinger og den procentvise kønsfordeling og antallet 
af unge fugle per gammel hun for de enkelte arter. Indsendte vinger af bramgås nedlagt ved regulering 
er medtaget for første gang. 
 
 

Art gl. han gl. hun ung han ung hun ung/gl. hun Antal 
  Procent N  N 

Gråand 16,2 6,7 46,4 30,7 11,4 2580 
Spidsand 15,5 8,6 41,4 34,5 8,9 374 
Knarand 41,2 9,6 17,6 31,6 5,2 136 
Pibeand 25,3 9,8 35,6 29,2 6,6 3365 
Skeand 16,8 14,6 34,3 34,3 4,7 137 
Krikand 18,5 13,3 35,6 31,8 5,1 3189 

Atlingand 0,0 0,0 0,0 100,0  2 
Edderfugl 90,9 0,0 9,1 0,0  2734 
Sortand 85,0 2,5 10,4 2,1 4,9 472 
Hvinand 32,1 24,7 20,4 22,8 1,8 648 
Bjergand 15,8 36,8 36,8 10,5 1,3 19 
Troldand 31,8 19,6 24,8 23,8 2,5 214 
Blishøne 80,0 20,0 0,3 10 
Grågås 84,6 14,5 0,2 1128 
Sædgås 69,2 30,8 0,4 26 

Kortnæbbet Gås 68,1 31,1 0,5 834 
Blisgås 74,2 25,8 0,3 89 

Canadagås 85,2 14,8 0,2 54 
Bramgås 70,8 29,2 0,4 476 

Dobbeltbekkasin 23,6 76,1 3,2 876 
Skovsneppe 39,1 60,9 1,6 1645 
Sølvmåge 4,5 34,7 7,6 176 

 
 
 
Vingeundersøgelsens hjemmeside: fauna.au.dk 
På vingeundersøgelsens hjemmeside findes årets resultater for de enkelte arter sammen med en 
opgørelse for alle enkelte kommuner. Her kan man også finde tidligere resultater, ligesom man kan 
finde oplysninger om, hvordan man indsender oplysninger om ringmærkede fugle. Bruger man 
Zoologisk Museums hjemmeside (http://fuglering.dk/) til at indrapportere, er man sikker på at få 
tilsendt alle oplysninger om fuglen. Er der spørgsmål, som man ikke lige kan finde svar på, er man altid 
velkommen til at henvende sig til vingeundersøgelsen pr. e-mail eller telefon. 
 
 
  

Antal indsendte 
vinger af de 
enkelte arter, den 
procentvise 
fordeling på køn 
og alder  
og antallet af 
ungfugle per 
gammel hun for 
sæsonen 
2020/21. For 
arter hvor køn 
ikke kan 
bestemmes  
vises antallet af 
ungfugle per 
gammel fugl.  
 

http://fuglering.dk/
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Regionale og kommunale resultater 
 
Fordelingen af antallet af indsendte vinger og antallet af lokaliteter i 2020/21 og 2019/20 (i parentes) 
fremgår af nedenstående tabel. Det fremgår at årets resultat ligger væsentligt højere end i sæsonen 
2019/20. På hjemmesiden kan man finde resultaterne for de enkelte kommuner.  
 

REGION Antal vinger Antal lokaliteter 
Nordjylland 3.504  (1.513) 178  (131) 
Midtjylland 5.086  (1.954) 232  (183) 
Syddanmark 5.276  (2.579) 206  (167) 
Sjælland 4.770  (2.442) 172  (132) 
Hovedstaden 549  (485) 35  (26) 
I alt 19.185  (8.973) 823  (639) 
 
 

 
 
 
   
   

 

Fordelingen af 19.185 vinger på 
823 lokaliteter i sæsonen 2020/21. 
Punktet syd for Anholt 
repræsenterer vinger indsendt uden 
angivelse af lokalitet. 
 


