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f o r s k n i n g

et er nyttigt at indsende vinger,
fordi den årlige vingeunder-
søgelse supplerer den dan-
ske vildtudbyttestatistik med

information om, hvor mange af de en-
kelte arter af svømmeænder, dykænder,
gæs, vadefugle og måger, der nedlægges
om året. 

Disse tal fremgår ikke af vildtudbytte-
statistikken, hvor arter som f.eks. pibeand
og krikand er slået sammen i gruppen
„andre svømmeænder“, og troldand og
hvinand i gruppen af „andre dykænder“. 

For det andet giver vingeundersøgel-
serne et detaljeret indblik i, hvor og hvor-
når gamle og unge samt hanner og hun-
ner nedlægges i løbet af sæsonen, hvilken
jagtform der anvendes, samt om yngle-
sæsonen har været god eller dårlig.

Den viden, som opnås gennem vinge-

undersøgelserne og vildtudbyttestatistik-
ken, er vigtig, når det skal vurderes, om
jagten på de enkelte arter er bæredygtig i
forhold til bestandens størrelse og udvik-
ling. Senest har denne viden bidraget ved
den sidste jagttidsrevision, som har været
gældende fra den netop afsluttede sæson.
Uden viden om den tidsmæssige fordeling
af udbyttet af f.eks. gamle og unge han-
og hunedderfugle ville en lukning af jagt
på edderfuglen måske have været konse-
kvensen af den store tilbagegang i bestan-
den gennem de sidste 10-15 år. En tilbage-
gang, som ikke skyldes jagt. Vingeunder-
søgelsen er derfor et meget vigtigt ele-
ment i forhold til forvaltningen af de arter
af fuglevildt, som har jagttid i Danmark.
For de fleste arter giver afskydningen in-
gen problemer.

Som jæger i Danmark er det derfor me-

get vigtigt at bidrage både til vildtudbyt-
testatistikken og til vingeundersøgelserne.

På http://vinger.dmu.dk findes oplys-
ninger om, hvordan man som jæger bidra-
ger til vingeundersøgelsen, og hvordan
man får tilsendt portofrie specialkuverter
til indsendelse af vinger. Kuverter kan
også bestilles på telefon 89 20 17 00 eller
via mail på vinger@dmu.dk

Igennem jagtsæsonen vil der her i
Jæger kunne findes en løbende opdate-
ring af antallet af indsendte vinger.

Fra og med sæsonen 2004/2005 vil den
normale vingerapport ikke udkomme i en
trykt version. Det er besluttet, at resulta-
terne fremover vil blive lagt på DMU’s
hjemmeside samt formidlet igennem rele-
vante fagblade. Hjemmesiden vil blive
udbygget, så den omfatter mere detalje-
rede oplysninger om de enkelte arter.
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Vinger giver viden
Vinger fra ænder, gæs, vadefugle og måger giver vigtige 
oplysninger om de vilde bestande af fuglevildt, 
som jages i Danmark.
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▼

De jægere, der indsender vinger, del-

tager automatisk i vingelotteriet. Der

udloddes en jagtkniv for hver 1.000

indsendte vinger samt udtrækkes en

hovedvinder ved sæsonens afslut-

ning. Vinderne af knive udtrækkes

hver måned blandt de jægere, der

har indsendt vinger.

Vinderne af en Baronkniv i 

sæsonen 2004/2005 blev:

Vagn Baunsgård, Lemvig, Peter F.

Larsen, Århus, Erik Rode, Skærbæk,

Jørgen Hauskov, Oksbøl, Paw Søren-

sen, Give, Klaus Wetterberg, Horbe-

lev, Jakob Roelsgaard, Hvidovre,

Harry Jensen, Struer, Anders Nielsen,

Tjæreborg, Lars Bo Madsen, Bogense,

Poul Erik Madsen, Løgstør, Bjarne

Bak, Rask Mølle, Torben Kannegaard,

Ålestrup, Peter B. Hansen, Randbøl,

Poul B. Olesen, Tarm, Klaus Bredholt,

Skive, Peter Lillesø, Munkebo, Erling

Brohave, Vester Skerninge, A. Han-

sen, Ringkøbing, Henrik Sørensen,

Låsby, og Mogens Svendsen, Glumsø.

Årets hovedgevinst – et gavekort på

1.000 kr. til Korsholm A/S – gik til

Martin Jensen, Tarm.

Præmierne er sponsoreret af Dan-

marks Jægerforbund i samarbejde

med Bøssemager Korsholm A/S.

VINGELOTTERI

angt størsteparten af vingerne (i alt
13.801) kom fra svømmeænder,
hvor alle arter blev indsendt i

rekordstore antal. Krikand blev den abso-
lutte topscorer med i alt 6.250 vinger. An-
tallet af vinger fra dykænder (i alt 3.226)
var noget lavere end sidste år, specielt for
havlit, edderfugl og skalleslugere. Kun
troldand lå over det normale antal. Af gæs
(i alt 1.977) blev der indsendt mange vin-
ger af blisgæs, mens der var lidt færre end
normalt af de øvrige arter. Dobbeltbekka-
sin (i alt 620) og specielt skovsneppe (i alt
1.293) blev indsendt i højere antal end
sidste år. Antallet af de enkelte arter kan
ses i tabel 1.

Årets yngleresultater
For de fleste arter viste andelen af ung-
fugle per gammel hun hverken en dårlig
eller god ynglesæson. Kun grågås lå mar-
kant under gennemsnittet med 0,3 ung-
fugl per gammel fugl i forhold til de sidste
20 års gennemsnit på 0,65. Alt i alt var
ynglesæsonen 2004 helt normal for de
fleste arter.

Fordelingen af vinger og jægere
I alt 608 jægere indsendte vinger fra 821
lokaliteter i sæsonen 2004/2005 (tabel 2).

Art Antal

Gråand 3.219
Spidsand 669
Knarand 89
Pibeand 3.411
Skeand 146
Krikand 6.250
Atlingand 17
Edderfugl 1.716
Sortand 167
Fløjlsand 50
Havlit 71
Hvinand 512
Taffeland 69
Bjergand 15
Troldand 557
Stor skallesluger 32
Toppet skallesluger 37
Blishøne 146
Grågås 1.138
Sædgås 117
Kortnæbbet gås 62
Blisgås 47
Canagås 613
Dobbeltbekkasin 620
Skovsneppe 1.293
Sølvmåge 105
Svartbag 49

Amt Antal jægere Antal vinger Antal lokaliteter

Københavns 30 122 6
Frederiksborg 23 301 25
Roskilde 16 227 17
Vestsjællands 29 6.177 63
Storstrøms 47 3.984 93
Bornholms 4 37 6
Fyns 59 1.712 95
Sønderjyllands 43 999 59
Ribe 55 1.233 69
Vejle 33 256 38
Ringkøbing 101 2.664 90
Århus 48 1.022 101
Viborg 70 1.476 90
Nordjyllands 48 968 69
I alt 606 21.178 821

Vingeundersøgelsen 2004/2005

Tabel 1. Antallet af indsendte vinger af de
enkelte arter i sæsonen 2004/2005.

Tabel 2. Fordeling på amter af antallet af indsendere af vinger, antallet af vinger og antal-
let af lokaliteter, hvorfra der er indsendt vinger i sæsonen 2004/2005. Et mindre antal
jægere og vinger er ikke medtaget i tabellen pga. manglende oplysninger.

DMU’s vingeundersøgelse i sæsonen 2004/2005 satte ny
rekord med i alt 21.217 indsendte vinger.

Heraf var ca. 250 nye bidragydere i for-
hold til sidste år. Indsenderne fordelte sig
jævnt over Jylland, Fyn og Sjælland. I alt
fire jægere indsendte vinger fra Born-
holm. En enkelt vildthandler bidrog med
over 6.000 vinger, specielt fra Vestsjæl-
lands og Storstrøms amter. Gennemsnit-
tet blandt de øvrige indsendere lå på 25
vinger per jæger. De indsendte vinger for-
deler sig spredt over hele landet.
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e fleste krikænder, som skydes i
Danmark, kommer fra den
nordvesteuropæiske bestand,

der senest er opgjort til 400.000 fugle.
Gennem de sidste 30 år har denne be-
stand samlet set været i fremgang. I mod-
sætning til hele bestanden er den lille
danske ynglebestand i samme periode
dog gået tilbage fra 400-600 par til om-
kring 300 par. Med et jagtudbytte på om-
kring 70.000 krikænder om året i Dan-
mark høster jægerne primært af de skan-
dinaviske fugle, som trækker gennem
Danmark i efterårsperioden.

Tilpasningsdygtig
I Danmark skydes de fleste krikænder i Li-
mfjordsområdet, i de vestjyske fjorde og i
de kystnære områder i Vestsjællands og
Storstrøms amter (se figur 1). Krikanden
træffes dog i hele landet, hvor den udnyt-
ter lavvandede søer og oversvømmede
enge. Optællinger har vist, at krikænder,
der kommer igennem Danmark på træk,
hurtigt finder frem til naturgenoprettede
vådområder, hvor de udnytter de nye mu-
ligheder for at søge føde. I disse områder
optræder fuglene både i stigende antal og
i længere tid. Som andre ænder forstyrres
krikanden af jagt. Det er dog påvist, at
krikænder inden for en dag eller to ven-

der tilbage til gode områder, hvis der er
fred. I det genoprettede område ved
Skjern å optræder et stort antal krikæn-
der, og fra de tre statsejede områder, hvor
der har været jagt, er der indsendt i alt
272 vinger.

Flest ungfugle nedlægges
Det rekordstore antal indsendte vinger af
krikand i 2004/2005 skyldes primært, at
en vildthandler har indsendt vinger gen-
nem hele sæsonen. Denne vildthandler
indsendte også vinger i sidste halvdel af
forrige sæson. Ser man bort fra de sidste
to sæsoner, har antallet normalt ligget
mellem 1.000 og 3.000 vinger per år siden
vingeundersøgelsens start i 1982.

De fleste krikænder nedlægges i begyn-
delsen af jagtsæsonen, og langt de fleste
er ungfugle. I sæsonen 2004/2005 blev
der skudt færre krikænder i september
end normalt, men lidt flere end normalt i
december. Siden 1982 har ungfuglene ud-
gjort mellem 73 % og 83 % af de ind-
sendte fugle. Normalt skydes der lidt flere
hanner end hunner - både af de unge og
gamle. Andelen af unge fugle per gammel
hun har været ca. 8 siden 1982. I
2004/2005 lå dette tal på 8,7, hvilket siger
os, at sidste ynglesæson var lidt over nor-
malen og tydeligt bedre end de fire fore-
gående år, hvor krikænderne havde
dårlige ynglesæsoner (se figur 2).

Forskellige krikænder
Hvis man ikke er opmærksom på det, er
der ikke nogen tydelig forskel på de krik-
ænder, som forekommer i Danmark. Ser

man godt efter, viser det sig dog, at de
krikænder, der forekommer sidst på sæso-
nen (i oktober/november), har en anden
næbtegning end de krikænder, der fore-
kommer tidligt på sæsonen (september).
Det vides ikke, om disse fugle kommer
længere østfra i Rusland eller længere
nordfra end de, der kommer til Danmark
tidligt, men forskellen fortæller dog, at de
med stor sandsynlighed kommer fra et
andet geografisk eller klimatisk område.
Dette støttes af undersøgelser af fjerenes
kemiske sammensætning, som fortæller,
at de sene fugle har opholdt sig i en helt
anden type område på det tidspunkt, hvor
fjerene blev dannet.

Forskellige ruter
Modsat mange andre trækfugle er det
kendt, at krikænder kan ændre trækrute. I
et år kan en fugl derfor overvintre i det
vestlige Frankrig og det næste år i Sorte-
havet, hvilket er vist ud fra ringmærkede
fugle. I sæsonen 2004/2005 er der i for-
bindelse med vingeundersøgelsen blevet
indsendt oplysninger om tre ringmær-
kede krikænder, hvoraf to var ringmærket
i England og skudt ved henholdsvis
Sakskøbing og Præstø, og en var mærket i
Portugal og skudt ved Horsens Fjord. De
jægere, der har indsendt ringmærkede
fugle, modtager alle oplysninger direkte
fra Zoologisk Museum i København om,
hvor og hvornår fuglen er blevet 
mærket.
tk@dmu.dk
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Den geografiske fordeling af vinger af 
krikand indsendt fra sæsonen 2004/2005.
I alt 6.250 vinger blev indsendt af 287
jægere, som i gennemsnit indsendte 22
krikænder. Der blev indsendt vinger fra i
alt 284 forskellige lokaliteter. Antallet af
indsendte vinger faldt gennem sæsonen
fra 2.899 i september, 2.032 i oktober, 874
i november, 393 i december til 20 i januar.

Antallet af unge fugle per gammel hun for krikænder i perioden 1982 til 2004. Det sam-
lede gennemsnit er vist som en stiplet linje, mens gennemsnittet for 1980’erne, 1990’erne
og 2000-2004 er vist som separate linjer.
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