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AU´s vingeundersøgelser 
Vejledning i indsendelse af vinger 

 
Vi ønsker vinger af følgende arter: 

 
Svømmeænder 
Dobbeltbekkasiner 

Dykænder 
Skovsnepper 

Gæs 
Blishøns 

Måger 

Sådan gør du:    

A. Udfyld den lille kuvert. 
B. Klip én hel vinge af hver nedlagt fugl (se tegning på bagsiden). 

Har du skudt gæs kan du indsende hoved + halefjer i stedet for en vinge 
C. Pak evt. vingerne ind i køkkenrulle/avispapir. 
D. Kom vinger fra samme dag og sted i samme kuvert. 
E. Frys evt. kuverten ned. 
F. Saml de små kuverter i vedlagte plastikpose og læg dem i en 

stor returkuvert og send dem til Ecoscience. 
Følg med i antallet af indsendte vinger på https://fauna.au.dk/jagt-og-vildtforvaltning/vingeundersoegelsen 

 

 
På de små kuverter vil vi meget gerne have oplysning om: 

 
Dato og sted 1. Dato for nedlæggelse af fuglene 

2. Stedet*) hvor fuglene er skudt – 
sæt kryds på kortet 

3. Anvendt jagtform – frivilligt 
4. Navn og adresse 

 
 
 

Skrives 
på 
kuverten 

 

*) Skriv sted eller nærmeste by, så det kan findes på et kort, 
ikke kun f. eks. NV-Fyn, eng, mose eller strand. 

 
Vingen Vingen klippes af så tæt på kroppen som muligt, da vi gerne vil 

have skulderfjerene med (se tegning på side 2). 
 

Frys vingerne Gennemfrys gerne vingerne efter jagten for at undgå spy. 
Vingerne må helst ikke blive tørre og stive, da vi har brug for 
at brede dem ud ved bestemmelsen. 

 

VEND 

} 

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


Vingelotteri 
Når du sender vinger til AU/Ecoscience, deltager du automatisk i vingelotteriet, hvor der 

udloddes knive hver måned, og i september og oktober om deltagelse på jagter ved 
Naturstyrelsen. Alle deltager også i trækning om årets hoved præmier ved sæsonens 

afslutning. Husk derfor tydeligt navn eller ID-nummer på kuverterne. 

Løbende resultater på nettet og i JÆGER 
Resultatet af sæsonens vingeindsamling offentliggøres løbende på hjemmesiden 

https://fauna.au.dk/jagt-og-vildtforvaltning/vingeundersoegelsen. Sæsonens samlede 
resultat bringes desuden i bladet JÆGER. Alle jægere der har indsendt vinger får automatisk 

tilsendt resultaterne per brev eller e-mail inden næste jagtsæson. 

Indsendelse 1. Vinger fra samme dag og sted lægges i samme kuvert (de 
små). Luk kuverten så den er nem at åbne igen. 

2. Saml flere små kuverter i vedlagte plastpose og send så 
mange som muligt samlet i de store kuverter. Porto er betalt. 

 
Mange vinger    Har man mange vinger, kan de sendes i en pakke. Vedlæg en af 

de små kuverter i udfyldt stand for hver jagtdag. 
Vi refunderer portoen ved at overføre beløbet til din NEM-konto. 
NEM-konti er koblet til dit cpr-nummer. Vedlæg derfor dit CPR 
nr. eller send det per mail til vinger@ecos.au.dk. 
Husk at holde vinger fra forskellige dage adskilt. 

 
Jagtform Sæt kryds ud for den anvendte jagtform. 
frivilligt Har du brugt en jagtform, som ikke er nævnt på kuverten, så sæt 

kryds nederst og beskriv den bag på kuverten. 
 

Flere kuverter Du får tilsendt flere kuverter, hvis du sætter kryds i rubrikken 
øverst til højre på en af de små kuverter. Kuverter kan også 
bestilles på:  

 Tlf. 87 15 00 00 eller E-mail: vinger@ecos.au.dk. 
 

Ringmærkede Ringen indberettes elektronisk til Zoologisk Museum på linket 
fugle www.fuglering.dk 

 

Vi er stadig interesserede i ringmærkede kortnæbbede gæs. 
Indsendes hele (ringmærkede) kortnæbbede gæs udbetales en 
dusør på kr. 100,-. 

 

 

 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
knæk og bræk 

 
Aarhus Universitet 

skulderfjer 

 

Sådan skal vingen aftages 
(Pibeand gammel han) 
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