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Hvide RÆVE (VULPES VULPES) i Danmark 
1843-2011

Sussie Pagh 1

Records of white red foxes (Vulpes vulpes) 
in Denmark 1843-2011

In Denmark, white foxes have rarely been 
described in the literature and seldom 
reported observed in the wild. It was 
therefore with great surprise that I received 
two independent photo-documented 
records of white red fox cubs in 2007 and 
three more records in 2011. In order to find 
more information regarding white foxes 
seen in Denmark, advertisements were 
put into hunting magazines and national 
newspapers, with a request to contact me 
with of knowledge of white foxes. Old 
literature, both handbooks and hunting 
journals and magazines, going as far back 
as 1834, were searched for records or 
descriptions of white foxes. Taxidermist 
and National Museums of Denmark, with 
zoological collections, were contacted 
with requests for stored skins of or full 
mounted white foxes. The search revealed 
in all 67 records of white or partly white 
foxes recorded from 1843 to 2011, the first 
record being on Amager, Zealand. Until 
1950, almost all records of white foxes were 
from Zealand and Lolland, while almost all 
the following records were from Jutland, 
especially around two areas one in Mid-
Jutland and one in the Northern part of 
Jutland. Most of the white foxes recorded 
were white with either red or ice blue eyes, 
and therefore most probably albino forms 
of the red fox. The albino foxes observed 
or shot seemed to be in a good health 
condition and not notably affected by their 
light sensitive eyes. The hunting pressure 
may be high on white foxes due their white 
fur. They are easy to spot in the landscape 
and they are valued as trophyes. 
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I 2011 modtog jeg igen mails om hvide ræ-
vehvalpe. Den første mail kom d. 27. juni. 
En hvid rævehvalp var set ved en ejendom 
ved Fårup i Nordjylland. Hvalpen blev 
set et par gange. Den ene gang i følgeskab 
med en normalfarvet rød hvalp. Igen d. 5. 
juli kom en mail om en hvid ræv, denne 
gang var en hvid hvalp set i en have ved 
Hadsten. Denne hvide hvalp gik rundt på 
græsplænen. Ifølge observatøren søgte den 
små frøer, som der var mange af på plænen 
(Fig. 3a). I oktober blev jeg kontaktet af 
naturfotografen Jan Skriver, som fortalte, 
at der igen var set hvide ræve ved Halkær, 
som ligger i nærheden af Nibe i Himmer-
land. Spørgsmålet var nu, hvor almindeligt 
forekommende hvide ræve er i den danske 
natur, og hvor langt tilbage i tiden, man 
havde kendt til hvide ræve. 

MATERIALER OG METODER
For at få svar på, hvor hyppigt forekom-
mende hvide ræve er, kontaktede jeg i 
første omgang Birger Jensen, som havde 
arbejdet med ræve både på Naturhistorisk 
Museum og på den daværende Vildtbiolo-
gisk Station, Kalø. Birger kunne fortælle, at 
han kun er stødt på fænomenet ganske få 
gange, bl.a. en hvid ræv som blev skudt ved 
Ans i 1980, og som står i udstillingen på 

Naturhistorisk Museum. Birger havde bl.a. 
undersøgt omkring 5000 ræve i forbindelse 
med rabiesbekæmpelsen i Sønderjylland i 
1970`erne. Iblandt disse ræve var der ingen 
hvide ræve. 

Naturhistorisk Museum i Århus og Køben-
havn, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i 
Hørsholm og Naturama i Svendborg blev 
kontaktet  i sommeren 2007 for at høre, om 
de havde oplysninger om hvide ræve eller 
skind fra hvide ræve i magasinerne. De 
knap 4000 registreringer af ræv under pro-
jekt ”Dansk Pattedyratlas” blev tjekket for 
indrapporteringer af hvide ræve. Gammel 
håndbogslitteratur om ræve og rævejagt 
blev tjekket for oplysninger om hvide ræve, 
helt tilbage til den første bog om danske 
pattedyr af skrevet af Melchior i 1834. Des-
uden blev alle årgange af tidskriftet ”Dansk 
Jagttidende” (år 1886-1990), ”Strandjæge-
ren” (år 1961-1991) og ”Jagt og Fiskeri” (år 
1929-1991), bladret igennem for at finde 
meddelelser om hvide ræve.

I august 2008 bad jeg jægere, i en artikel 
til magasinet ”Jæger”, rette henvendelse til 
mig på Naturhistorisk Museum, hvis de 
havde set eller havde kendskab til hvide 
ræve. I 2011, blev der i en artikel af Jan 
Skriver om hvide ræve i Jyllandsposten d. 

I maj 2007 fik jeg den første henvendelse om hvide ræve - ikke polarræve, men danske 
ræve. Ved Nibe i Himmerland var der set et kuld rævehvalpe på fem, hvoraf tre var helt 
hvide. Disse hvalpe blev fotograferet af Jan Skriver (Fig. 1 a-d). Da det var første gang, 
jeg havde hørt om hvide ræve i Danmark, skrev jeg et lille indlæg om de hvide ræve-
hvalpe på Naturhistorisk Museums hjemmeside. Det førte til endnu en henvendelse om 
hvide rævehvalpe, denne gang fra Midtjylland omkring Bjerringbro. Her havde Kri-
stian Jensen set to hvide hvalpe i et kuld på fire. 

Få dage senere d. 17. juni fik jeg selv lejlighed til at se de hvide hvalpe ved Bjerringbro 
sammen med Kristian. Vi sad på en skråning overfor graven, og hvalpene dukkede op, 
mens det stadig var lyst (Fig. 2 a+b). De hvide hvalpe virkede sunde og raske og adskil-
te sig ikke umiddelbart i adfærd fra deres røde søskende. Efter hvalpene havde sundet 
sig lidt ved graven, drog de på jagt. De løb langs et hegn i kanten af marken, som lå lige 
oven for graven. De hvide hvalpe kunne man følge langt ud i landskabet på grund af 
deres synlige pelsfarve.
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Figur 1a-d. Hvide hvalpe fra Halkær, Nibe i Nordjylland. Her var der i 2007 tre hvide 
i kuld på 5. Som det fremgår af fotoet af hvalpen nederst til højre er hvalpenes øjne 
lyseblå. Fotoene er taget fra sidst i maj til starten af juni. Fotos: Jan Skriver.
White foxes from Northern Jutland 2007. That year there was a litter with three white 
cubs and two normal coloured cubs. As can be seen on the photo at the bottom right-
hand corner the white cubs had light blue eyes. The photos have been taken in the 
period from late May to early June.
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15. oktober, endnu engang rettet henven-
delser til offentligheden om at henvende 
sig til mig, med oplysninger om hvide ræve 
(Skriver 2011).

I  starten af februar 2012 blev Dansk Zoo-
logisk Konservatorforening kontaktet. En 
forespørgsel om kendskab til hvide ræve 
blev rundsendt til foreningens medlemmer 
pr. mail og annonceret på foreningens ge-
neralforsamling i marts.

En observation relaterer sig til tidspunkt og 
sted. Et kuld hvalpe med fx 2 hvide hvalp   
registreres som en observation af hvid ræv, 
ikke som to observationer. Der er ikke 
gjort forsøg på, at verificere rigtigheden af 
oplysninger om hvide ræve. Dog er fotodo-
kumentation blevet efterlyst og fremsendt, 
hvis det forelå.  Ligeledes har det ikke været 
muligt at afgøre, hvorvidt flere observatio-
ner af hvide ræve i samme område drejer 
sig om et eller flere individer.

RESULTATER
I håndbøgerne finder man ingen detaljere-
de oplysninger om, hvor og hvornår hvide 
ræve blev set. Som det fremgår af tabel 1 
nævnes hvide ræve sporadisk og som meget 
sjældent forekommende i håndbogslit-
teraturen. Vil man have nøjere oplysninger 
om hvide ræve tilbage i tiden, må man ty til 
jagtlitteraturen. Her findes flere oplysninger 
om hvide- eller delvist hvide ræve, som er 
blevet nedlagt gennem tiden. Da  alle oplys-
ninger om hvide ræve blev samlet, blev det 
til 66 registreringer af helt- eller delvist hvi-
de ræve i perioden 1843-2011 (Appendix).  

Hvide ræve er indtil 1950 næsten udeluk-
kende fra Nordsjælland og Lolland 
Gennem 100 år – fra midten af 1800-tallet 
og til midten af 1900-tallet – er der 15 do-
kumenterede tilfælde af hvide eller delvist 
hvide ræve (Fig. 4a, Appendix). De fleste 
(11) observationer fra denne periode er 
fra Nordsjælland og Lolland. Den første 
beretning, som blev fundet i litteraturen, er 
om en hvid ræv fra Amager i 1843. Flere af 
de ræve, som er registreret i perioden 1882-
1928, er kun delvist hvide. En helt hvid ræv, 
som blev skudt ved Ballerup, blev udstillet 

på første nordiske jagtudstilling i Rosen-
borg Have i sommeren 1886. I 1949 blev 
der hhv. set og skudt to helt hvide ræve, 
begge i Nordsjælland. På Lolland er der i 
perioden 1920-28 skudt tre hvidbrogede 
ræve, alle annonceret under ”Mindre med-
delelser” i Dansk Jagttidende, hvor man 
bl.a. kan læse om en delvis hvid ræv ved 
Guldborg i 1920: ”Mærkelig ræv. På klapjagt 
i December Md paa Guldborgland, blev der 
nedlagt en hvidbroget Ræv. Denne en lille 
ung Tæve med hvid Bug, den underste Halv-
del af Forside og Bagløb var ligeledes hvide 
og fra Bugen strakte den hvide Farve sig over 
Brystet og omkring Halsen som en Krave. 
Den øvrige Del af Kroppen var ræverød men 
dog ret lys. De tilstedeværende Jægere vare 
enige om, at de aldrig have set Magen til 
Ræv, den lignede paafaldende en hvid Colly”. 
Formentlig har denne ræv lignet den farve-
variant, som kaldes guldplatiner indenfor 
pelsdyravlen. Guldplatinere minder i pelsen 
mest af alt om colliehunde. 

Kun fire observationer i denne periode 
stammer fra Jylland, nemlig Ebeltoft 1888, 
Brønderslev 1920, Skærbæk ved Kolling 
1944 og Skive 1950 (Fig. 4a, Appendix). 
Den hvide ræv skudt ved Brønderslev 
Strand findes i magasinet på Zoologisk 
Museum. Også ræven skudt ved Skærbæk 
ligner en colliehund. Det kan ikke udeluk-
kes, at ræven fra Skærbæk stammer fra en 
pelsfarm, men ræven, som ligner en col-
liehund, beskrevet fra Guldborgland i 1920 
er fra før den tid, hvor rævefarme startede 
i Danmark. De første farmræve, ”sølvræve”, 
kom til landet i 1928.  

Hvide ræve fortrinsvist fra Midt- og Vest-
jylland fra 1951 til 2000
Fra 1950 og de næste 50 år frem er der 
yderligere 23 lokaliteter med helt eller del-
vist hvide ræve (Fig. 4b). I denne periode 
stammer de fleste observationer fra Jylland. 
En enkelt hvid ræv er observeret i Tellerup 
Plantage lidt syd for Middelfart og en enkelt 
hvidplettet ræv er observeret ved Farum 
på Sjælland i 1968. Skindet fra sidstnævnte 
ræv findes i magasinerne på Jagt- og Skov-
brugsmuseet. I Dansk Jagttidende fra 1951 

beskrives en hvid ræv fra Hagebro ved 
Skive, som agerede ”hønsetyv”. Den hvide 
hønsetyv måtte lade livet, blev udstoppet 
og omtalt i Holstebro Dagblad. I 1961 og 
1964 observeres hvide ræve i nærheden af 
hhv. Viborg og Randers. De resterende 17 
registreringer af hvide ræve er fra perioden 
efter 1976.  De hvide ræve er set eller skudt 
i Midtjylland og i Thy (Fig. 3b). Der er set 
fire kuld med hvide hvalpe i perioden 1980 
til 2000. Et kuld med tre hvide hvalpe ses 
ved Ans i 1980. Året efter ses hvide hvalpe 
ved Sjølund ved Kjellerup, i 1988/89 et kuld 
med 5 hvide hvalpe i Thy og i 1998 obser-
veres et kuld rævehvalpe med 4 hvide ud af 
7 ved Haunstrup ved Herning.  

Mange rapporteringer af hvide ræve 
rundt om i Jylland fra 2001 og fremefter
Fra år 2001 og frem til år 2011 er der 28 
observationer af hvide ræve. Ca. 40 % af det 
samlede antal observationer af hvide ræve 
er således fra de seneste 10 år. Bortset fra 
en hvidplettet ræv skudt ved Hørsholm og 
en hvid ræv set ved Hillerød i hhv. 2000 og 
2001, stammer alle oplysninger om hvide 
ræve i denne periode fra Jylland (Fig. 4c og 
appendix). Mange observationer er fra det 
midt- og vestjydske område især fra Skals, 
Holstedbro og Oksbøl (Fig. 3c), men der 
ses nu også hvide ræve i Nordjylland og i 
Sønderjylland (Fig. 4c). 

I området ved Skals lidt nord for Viborg 
observeres i foråret 2002 et kuld hvalpe 
med to hvide hvalpe iblandt. I samme om-
råde, på ”Stakkels Hede”, nedlægges en ung 
hvid ræv, som sendes til udstopning i sep-
tember 2002. I 2004 er der igen to uafhæn-
gige observationer af hvide ræve ved Skals. 
Den ene stammer fra et ægtepar, som har 
besøg af en hvid ræv i haven og som fodrer 
den hen over sommeren (Fig. 3d). Et video-
klip af denne ræv kan ses på Naturhistorisk 
Museums hjemmeside under projekt ”Sten-
bronatur”/Nyt (Pagh 2007b). Det kan dreje 
sig om den samme hvide ræv, som senere 
samme år blev skudt ved Skals. 

I 2007 blev der som omtalt i indledningen 
fundet et kuld med fire hvalpe ved Bjer-
ringbro, ca. 10 km sydvest for Viborg, hvor-
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År Kilde Omtale af hvide ræve

1834
Melchior, HB: Den danske Stats og Norges 
Pattedyr. 

I forbindelse med andre farvevariationer nævnes: ” Den hvide Ræv med røde Øine, enten 
helt hvid eller med sorte Øren”.

1871 Biermann & Oderfeldt: Illustreret Jagtbog
..”Farvevarieteter er sjeldne hos Ræven, dog findes hyppigt forskellige Nuanceri farven; man 
har således meget mørke næsten sorte, ildrøde, og ganske lyse Ræve. Højt mod Nord findes 
hyppigt hvide Ræve. 

1874 Lilljeborg W: Sveriges och Norges Däggdjyr. 
Stort afsnit om farvevariatioerner”Hvit Räf. Helt hvit, med svarta (spetsiga) öron Fås en og 
annan gang i Lappland.

1881 Wulff J: Danmarks Pattedyr. Ingen hvide ræve omtalt.

1878-92 Tauber P: Pattedyr. I: Zoologica Danica. 
Flere farvevariationer omtalt: ”Heelt hvid, med Undtagelse af Ørene, der stundom ere sort, 
Øinene røde (Kakerlak). Kun sjeldent iagttaget hos os (Sjælland, Læsø, Jylland).”

1890 Moller V: Haarvildtjagten. Ingen hvide ræve nævnt

1908 Winge H: Danmarks Fauna 5. I:Pattedyr. Ingen hvide ræve omtalt

1929
Weismann C.: Ræven. Hage & Clausen 
Forlag

Fortælling om ræven. Ingen hvide ræve nævnt.

1931
Weismann C: Vildtets og Jagtens Historie i 
Danmark. 

Ved Kongejagten d. 4. November1843 blev skudt 26 Haner, 3 Høner, 28 Harer og en ganske 
hvid Ræv.
Sandsynligvis nedlagt i Kongelunden på Amager

1935 Holten J: Ræven. I Danmarks Pattedyr. 
I forbindelse med andre farvevariationer nævnes: ”Endelig kan ræven være helt hvid. Hvid 
ræv fra Vendsyssel og Nordsjælland. Begge set flere gange. Ingen af dem nedlagt. Ikke afgjort 
om det er albinoer eller om det kun er dækhår som er hvide”.

1944 Dansk Jagtleksikon. Under ræv: ..”med undtagelse af albinoer er ræve sorte bag ørene”.

1947 Den Danske Jagt i Fortid og Nutid. Ingen oplysninger om hvide ræve.

1949 Bræstrup FW: Vort Lands Dyreliv. Ingen omtale af hvide ræve, trods beskrivelse af farvevariation.

1967
Jensen B & Strandgaard, H: Europas pat-
tedyr.

”Farve meget variabel” Moseræv og korsræv er afbildet. ”Melanisme er sjælden.. Alle farve-
varianter har næsten altid hvide halespids. Hvide eksemplarer med sorte spidser på ører og 
hale er en sjælden gang iagttaget i Frankrig og England.”

1975 Nyt Dansk Jagtleksikon Under ræv: ..”sjældent hvid”

1976 og 
1996

Jørgensen B: Ræven. 
Finsk undersøgelse af flere tusind ræveskind nævnes i bogen: for hver 1000 ræve, var 990 
normalt røde ræve, 6 var moseræve, 3 korsræve og 1 næsten helt sort. ”Albinoer træffes 
også men er uhyre sjældne”.

1978 Jensen B: Ræv. I: Danmarks Dyreverden Afsnit om pelsfarve, men igen omtale af hvide ræve

1991 Asferg T: Danmarks Pattedyr. Afsnit om pelsfarve men ingen omtale af hvide ræve

1996 Pagh S: Ræven. Pelsfarve omtalt, men ingen omtale af hvide ræve

Tabel 1. Nordisk håndbogs litteratur om ræve og rævejagt, med angivelse af oplysninger om hvide ræve. Scandinavian litterature conser-
ning foxes and foxhunting, with or without nots on white foxes.

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L
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af de to var helt hvide (Fig. 2a-b). Hvalpene 
fra Bjerringbro kunne ses i området hen 
over sommeren, og de menes at være set 
sidste gang i december 2007. I 2008 ned-
lægges en hvid ræv ved en kunstgrav ved 
Engesvang som ligger mellem Silkeborg 
og Ikast. Denne ræv omtales i en artikel i 
Jæger (Steinar 2008) og er nu udstoppet 
(Fig. 3e).

Et kuld på 5 hvalpe, hvoraf en var hvid, 
blev set ved Skive i 2005. Samme år blev 
der skudt en hvid ræv ved Stoholm, som 
ligger ca. 15 km sydøst for Skive. Ved 
Holstebro er der i 2007 fire observationer 
af hvide ræve: En hvid ræv er fotograferet 
i nærheden af Holstebro Kaserne, denne 
ræv blev sidst set d. 15. juli om morgenen. 
Yderligere tre observatører har set en hvid 
ræv i kvarterene i det sydvestlige Holste-
bro, bl.a. blev en hvid ræv set slæbe af med 
en pose skrald. 

I området omkring Vegger og Halkær ved 
Nibe i Nordjylland observeres en del hvide 
ræve, og der fødes to kuld rævehvalpe med 
hvide hvalpe iblandt hhv. 2007 og 2011. I 
2007 var der et kuld hvalpe på tre hvide og 
to røde hvalpe. Hvalpene blev, som nævnt 
i indledningen, fotograferet af naturfoto-
grafen Jan Skriver (Fig. 1a-d), og omtalt i 
TV-Nord og på Naturhistorisk Museums 
hjemmeside (Pagh 2007). D. 7. august 2007 
blev der observeret to hvide ræve i hurtigt 
trav langs et læhegn ved Halkær. De hvide 
hvalpe, mindst to, som observeres i 2011 
(Fig. 3f) stammer fra en ynglegrav ca. 1,5 
km fra ynglegraven med hvide hvalpe i 
2007. Både i 2010 og 2011 findes hvide tra-
fikdræbte ræve i området (Fig. 3g). 

Også i Sønderjylland ved Vamdrup, dukker 
en hvid ræv op. Den blev set krydse en vej 
i juli af en lokal jæger. I det sydvestjyske 
på Skallingen observeres også hvide ræve, 
som hhv. ses og skydes i 2001 og 2005 (Fig. 
3h).

DISKUSSION
Det kan ikke i alle tilfælde udelukkes, at 
nogle af de hvide ræve, som er observeret 
gennem tiden, kan være forvekslinger med 

BOKS 1. ALBINISME
Albinisme er betegnelsen for helt eller delvis mangel på melaninpigmenter i øjne, hud 
og hår. Albus betyder “hvid” på latin. Albinisme forekommer hos stort set alle pat-
tedyr (inklusiv mennesket), fugle, fisk, krybdyr og padder. Albinisme er arveligt og 
normalt resultatet af recessive gener, som medfører en manglende evne til at danne 
melanin-pigmenter. Det betyder, at almindeligt farvede røde ræve kan være bærere af 
albinogenet. 

Fordi organismer med albinisme mangler det mørke pigment melanin i huden eller 
i hårene, er de mere sarte overfor solens ultraviolette stråler og ofte dårligt camoufle-
rede. De fleste mennesker og dyr med albinisme forekommer hvide eller blege. Fugle 
og krybdyr kan have partier med gult eller andre farver, som er effekten af andre far-
vepigmenter fx carotenoider. 

Det manglende melanin i øjets iris, resulterer også i et nedsat syn i stærk sollys (Fig. 
1.ø.tv. ræv der misser med øjnene). Det vil betyde et nedsat syn hos mange dagaktive 
dyr, men da ræve hovedsageligt jager i skumringen eller om natten, har det sandsyn-
ligvis ikke den store betydning for dem. Øjnene på dyr med albinisme forekommer 
ofte røde, fordi nethindens blodårer kan ses gennem iris. Der er dog noget pigment i 
øjnene, og hos store dyr som fx mennesker og ræve er der ofte nok pigment i iris til, at 
kaste et uigennemsigtigt skær over øjnene, så de forekommer helt lyseblå.

Albinoer er mere synlige for omgivelserne. En hvid fugl eller en hare vil i de fleste 
tilfælde hurtigt tiltrække sig opmærksomhed fra rovdyr og have færre chancer for at 
overleve end normalfarvede artsfæller. 

Sammen med henvendelser om hvide ræve, kom der også oplysninger om en hvid 
hare, en hvid-gul muldvarp og en hvid grævling til museet, og i Dansk Jagttidende 
støder man på adskillige meddelelser om andre hvide dyr end ræve fx hvide rådyr, 
harer, grævlinger, stære, råger, svaler, fasaner og agerhøns.

Figur 2a og b. Hvide ræve fra Bjerringbro, Midtjylland 2007. På figur a (tv) ses en hvid og 
en rød hvalp på skrænten ved ynglegraven d. 11. juni. Figur b (th) hvid hvalp fra 22. juni. 
Bemærk de lyseblå øjne. Fotos: Kristian Jensen
White foxes at Bjerringbro, Midt.Jutland 2007. Figure 2a (left) A white  and a red fox cub at 
the den on the 11th of June. Figure 2b (right) white cub from the 22th of June. Notice the light 
blue eyes.
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andre hvide dyr fx en hvid kat eller hund 
eller undslupne hvide farmræve, som findes 
i et utal af farvevarianter. Imidlertid har 
der ikke været tradition for at avle hvide 
albinorødræve på pelsfarme. Hvide ræve 
på pelsfarmene er sædvanligvis polarræve 
Vulpes lagopus. Den hvide form af polar-
ræv har normalt hvid vinterpels og tofarvet 
brun sommerpels (Fig. 5a+b). Ud fra de 
oplysninger, der er givet i forbindelse med 
registreringerne (se appendix), anses for-
vekslinger med farmræve og andre dyr for 
at være en ret ubetydelig fejlkilde. Flertallet 
af de hvide ræve, som er registreret gennem 
tiden, er nemlig enten blevet nedlagt eller 
fotograferet (se appendix og Fig. 3a-h).

Der er ingen tvivl om, at størstedelen af 
de hvide ræve er helt eller delvist albinoer 
(boks 1). De rapporterede hvide ræve er 
set både med røde, lysblå og brune øjne, 
og rævene har været fra helt hvide, hvide 
med enkelte mørke aftegninger ved øre 
og på ryggen, eller normalt farvede med 
undtagelse af hvide partier og hvide pletter. 
Hvilken form for albinisme eller genetik, 
der ligger til grund for de enkelte ræves 
pelsfarve, kan imidlertid ikke afgøres uden 
genetiske undersøgelser. 

Den årstalsmæssige og geografiske adskil-
lelse af observationerne af hvide ræve tyder 
på, at mutationer i den vilde rævebestand er 
opstået af flere gange og på forskellige ste-
der. Mange af de hvide ræve, som i dag ses 

i Jylland, kan imidlertid have haft et fælles 
ophav i Midtjylland i starten af 1950-erne, 
hvor de første observationer af hvide ræve 
startede. Herfra kan generne have spredt sig 
til flere steder i Jylland, men det kan også 
kun afklares med en genetisk undersøgelse. 
Da mange af de hvide ræve er bevarede – 
enten som skind eller er udstoppede – er 
det muligt i fremtiden at undersøge fæno-
menet genetisk.

Knap 70% af observationerne af hvide ræve 
stammer fra perioden efter 1976, men det 
er svært at sige, om den stigning, der er i 
antallet af observerede hvide ræve, skyldes 
en reel stigning i hyppigheden af albinoge-
net gennem de senere år, eller om det skyl-
des lettere adgang til medier for folk, som 
observerer de hvide ræve. At albinoer før i 
tiden har været meget sjældne syntes dog 
at være en kendsgerning, da de hvide ræve 
sjældent nævnes sammen med beskrivelser 
af rævens øvrige farvevariationer (boks 2).

Ud fra de oplysninger, der er om de hvide 
ræves foderstand og størrelse, er der ingen 
grund til at tro, at de har sværere ved at 
finde føde end deres røde slægtninge. Flere 
har observeret, at de hvide ræve forekom-
mer mindre sky end de normaltfarvede 
ræve, hvilket er sandsynligt, da albinogenet 
hos andre dyr fx ilder er kendt for at øge 
deres ”tamhed” overfor mennesker (pers. 
medd. Outi Lohi). Denne tamhed kan sam-
men med deres meget synlige pels gøre 

dem mere sårbare overfor jagt end normalt-
farvede ræve. De hvide ræves største minus 
i forhold til overlevelse i naturen ser derfor 
ud til at være deres ”trofæværdi”.  I området 
omkring Halkær og Veggerby ved Nibe har 
man dog indgået en gentlemans aftale om, 
at lade de hvide ræve leve i fred. 

TAK
En stor tak til alle dem, som har ringet eller 
mailet til mig med oplysninger og mange 
spændende historier om hvide ræve. Tak 
til Hans Kristensen for de mange litteratur-
henvisninger om hvide ræve, til Hans Ba-
agøe og Mogens Andersen, Zoologisk Mu-
seum i København, Jette Baagøe og Karsten 
Felsted, Jagt- og Fiskerimuseet i Hørsholm 
og konservator Vagn Reitz for oplysninger 
om skindlagte og udstoppede hvide ræve. 
Stor tak til Birger Jensen for historiske lit-
teraturhenvisninger og oplysninger fra sine 
mangeårige studier af ræve. Uden Birgers 
utrolige litteraturoverblik var tabel 1 ikke 
blevet til. Tak også til Annelise Jensen for 
værdifulde kommentarer til manuskriptet. 
Tak til Outi Lohi og Bente Krogh Hansen 
for oplysninger om farmræve. Særlig tak til 
Jan Skriver, Kristian Jensen, Karsten Rohde, 
Max Steinar, Torben Flye, Kaj Pedersen, Ole 
Bøgh Jørgensen, Gorm Hindsgaul, Helle 
Costin og Annette Svendsen for fotos af 
hvide ræve til rådighed og til Morten Hil-
mer for fotos af polarræve.

Figur 3 (på side 36) . A: Hvid ræv fotograferet i en have ved Hadsten i 2011. Den søgte formentlig små frøer på plænen. Foto: Gorm 
Hindsgaul. B: Hvid ræv nedlagt ved Thy i 1989 vises frem af Niels Bach Nielsen. Foto: Søren Vase. C: Lille hvid hanræv skudt d. 13. januar 
2001 i Kjelst ved Oksbøl. Foto: Kaj Pedersen. D: Hvid ræv besøger Kamma og Henry Nielsens have i Skals i 2004. Den kommer i en pe-
riode næsten dagligt og henter sig en godbid. Videoklip af denne ræv kan findes på Naturhistorisk Museums hjemmeside http://www.na-
turhistoriskmuseum.dk/stenbronatur/nyt/nyt7.htm. Foto: Kamma og Henry Nielsen. E: Hvid ræv skudt ved kunstgrav  i 2008 ved Enges-
vang, mellem Silkeborg og Ikast. Foto: Max Steinar. F: Hvid hvalp set ved Ejdrup ved Nibe i 2011. Foto: Annette Svendsen. Der var mindst 
to hvide hvalpe i kuldet. Forældrene skulle være normaltfarvede. G: Trafikdræbt ræv fundet i 2010 ved Ejdrup og Vegger i Nordjylland. 
Foto: Helle Costin. H: Hvid ræv skudt på Skallingen d. 29. oktober 2005. Ræven havde normal øjenfarve, og den havde ifølge jagtdelta-
gerne unormalt lange ben. Foto: Karsten Rohde.

A: White fox presumably hunting frogs in a garden in East Jutland. B: White fox shot at Thy, Northern Jutland in 1989.  C: Small white male 
fox shot the 13th of January 2001 in Oksbøl, West Jutland. D: White fox visiting a garden in Skals, Central- Jutland in 2004. A video of this 
fox can be seen on the homepage of the National Museum of Aarhus http://www.naturhistoriskmuseum.dk/stenbronatur/nyt/nyt7.htm. E:  
White fox from North Jutland, road killed in 2010. F: White fox cub seen in 2011 at Nibe in North Jutland. G: White fox shot at Skallingen in 
Southwest Jutland the 29th October 2005. 
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Figur 4. Kort med registreringer af hvide eller delvist hvide ræve fra tre tidsperioder (A:1843-1950, B:1951-2000, C:2001-2011).
Maps with records of white or partly white foxes from three time periods (A:1843-1950, B:1951-2000, C: 2001-2011).

BOKS 2. RÆVEPELSE
Vores hjemlige røde ræv forekommer i mange farvevarianter 
fra helt lys orange til rødbrun, over mørkbrun og til næsten helt 
sorte. Desuden kan rævene have meget forskellige aftegninger. 
Nogle ræve har en tydelig hvid halespids andre har røde haler 
med lidt sort ved haleroden og på spidsen. De hvide aftegninger 
ved snude og hals kan også variere meget. 

Ræve med sort strube og bug kaldes fx ”moseræve”. Også de 
mørke og sorte partier på ræve, sædvanligvis bag ørene, ved 
snuden, på benene og på ryggen, varierer. Betegnelsen ”bran-
dræv” bruges også om meget mørke ræve som mangler den 
hvide spids på halen. Ræve med mørke aftegninger ned over 
ryggen og hen over skulderen kaldes ”korsræve”. 

Den store variation i pelsfarve er nyttig, når man arbejder med 
ræve. Er man lidt omhyggelig med sine notater, kan man nemlig 
let kende individer fra hinanden. Til forskel fra forekomsten af 
helt hvide ræve, er disse farvevarianter ofte beskrevet i hånd-
bogslitteraturen. En pelsabnormitet som fra tid til anden også 
dukker op, er ræve som mangler dækhår og kun har den lyse-
brune uldne underpels. Disse ræve kalder man samsonræve.
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 ,

Figur 5a og b. Polarræven Vulpes lagopus (den hvide variant) er hvid om vinteren og tofarvet brun om sommeren. Fotos: Morten Hilmer.
The white form of the Arctic fox Vulpes lagopus has a white winter coat and a two-coloured brown summer coat.
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A P P E N D I X  T I L  H V I D E  R Æ V E  I  D A N M A R

Lokaliteter og årstal i forbindelse med registreringer af helt eller delvist hvide ræve/Locality and year with observations of white foxes.

1 1843 Amager
Sjælland †

i 
Vildtets og Jagtens 
Historie i Danmark s. 
516

Hvid ræv

2 1882 Ballerup
Sjælland †

i
DJT 1929 årg. 45 nr. 24 
s. 460

En hvid og en hvidbroget ræv. Udstillet v.1st. Nordiske 
Jagtudstilling i Rosenborg have i 1886

3 1888 Ebeltoft
Østjylland † DJT 1888 årg.5 nr. 9 s. 

124. Ræv med hvide bagben  

4 1898 Krogstrup
Nordsjælland † DJT 1899, årg. 15. nr. 10 

s. 161 Delvis hvid, blegrød ryg og sider, hvide ben, røde øjne

5 1889/90 Gladsaxe
Sjælland †

i
DJT 1929 årg. nr. 46. nr. 
3. s. 52

Hvid dog med svag grålig stribe ned af ryggen, sorte 
ørespidser og mørk halespids skudt i mose

6 1908 Guldborg
Lolland † DJT 1908 årg. 25, nr. 

3. s.54 Høje bagben op midt på låret var hvidt.

7 1920 Guldborg
Lolland †

i
DJT 1921 årg. 37. nr. 12 
s 188.

Ung ræv ♀. Skudt på klapjagt i december. Hvidbroget 
ræv. Lignede Collihund. Bug, bryst og forben var hvid. 
Hvid krave omkring halsen. Resten af pelsen var lys 
rødlig

8 1920 Brønderslev
Nordjylland † ZMU 

Jagtvennen 5.1.1921 Hvid med lidt mørkere øre og hale

9 1928 Nakskov
Lolland †

DJT 1929 årg.45 nr. 22 
s. 421, DJT 1929 årg. 45 
nr.24 s.460, DTJ 46 nr. 
3 s. 52

På en klapjagt i december 1928 blev en hvidbroget ræv 
skudt. Ræven havde en stor hvid plet bag ørene og var 
hvid fra poterne og op midt på benene. Det diskuteres 
i følgende numre af DJT om der kan være tale om en 
krydsning med en hund   

10 1942 Mern
Sydsjælland † J&S Næsten hvid

11 1944 Nordsjælland † Dansk Jagt Leksikon 
1944 Flere hvide ræve skudt på Nordsjælland

12 1944 Skærbæk
Sydjylland † µ

DJT 1944 årg. 61 nr.17 
s. 255, DTJ nr. 20 s. 287

Ligner en colliehund. Hvid nakke, hals og bryst, hvide 
poter og halespids, bagerste del af bug hvid. 

13 1949 Jyllinge 
Nordsjælland N

DJT 1949 årg. 65 nr. 22 
s. 344

Hvid ræv lever i området og er set flere gange. Med 
kikkert har man kunne konstatere at det var en ræv

14 1949 Esrum
Nordsjælland † DJT 1949 årg. 66 nr.1 

side 14.
En hvid ræv med lidt mørke øre, udmærket foderstand, 
men fyldt med tæger og sår. 

15 1950 Skive N† i Flere hvide ræve set i området, hvoraf en blev skudt

16 1951 Hagebro
Vestjylland †

DTJ 1951 årg. 68 
side 136 & Holstebro 
Dagblad

Egebjerg v. Hagebro. Helt kridhvid ræv stjal sammen 
med anden ræv 40 høns. Er nu udstoppet 

17 1953 Bording
Midtjylland † J&S Hvidplettet skudt

18 1961 Viborg
Midtjylland N DTJ 1961 nr. 5 s. 137 Set partiel hvid ræv. Jægeren musede ræven en hvalp 

på helt tæt hold

19 1964
Fårup ved 
Randers
Østjylland

† SJ 1964 årg.23 side16 
µ

Ræv hvid på venstre side og spættet på modsatte side. 
Det var en stor fuldvoksen ræv som man formodede 
havde opholdt sig i området et stykke tid 

20 1968 Farum 
Nordsjælland † J&S Hvidplettet

21 1971 Lystrup
Østjylland †

NH
DJT årg.89 nr.10 side 
395

Tre hvidplettede ræve som nu findes i magasinerne på 
Naturhistorisk Museum

22 1976 Stoholm 
Midtjylland †

i
Står udstoppet på stedet
Omtalt i DJT 1976 årg. 
93 nr. 10 side 4

Hvid ræv skudt I september og udstoppet, rapportøren 
mener at kunne huske, at ræven havde røde øjne

23 1979 Ans
Midtjylland N

i
Jagt og Fiskeri nr. 2 
1981

Hvid 

24 1980 Ans
Midtjylland

N 
 õõõ

i
Jagt og Fiskeri nr. 2 
1981

Tre helt hvide hvalpe men hvor stort var kuldet

25 1980 Ans
Midtjylland †

NH
Jagt og Fiskeri nr. 2 
1981

Hvid m. røde øjne. Udstoppet på Naturhistorisk 
Museum

26 1970/80
Hjermind v.
Bjerringbro
Midtjylland

† i
Hvid ræv skudt ved gravjagt. Rapportøren kan huske at 
ræven blev omtalt I Bjerringbro Avis måske med foto. 
Dette har ikke kunnet verificeres

Nr. År/Year Lokalitet Observation Kilde/Source Beskrivelse
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1 1843 Amager
Sjælland †

i 
Vildtets og Jagtens 
Historie i Danmark s. 
516

Hvid ræv

2 1882 Ballerup
Sjælland †

i
DJT 1929 årg. 45 nr. 24 
s. 460

En hvid og en hvidbroget ræv. Udstillet v.1st. Nordiske 
Jagtudstilling i Rosenborg have i 1886

3 1888 Ebeltoft
Østjylland † DJT 1888 årg.5 nr. 9 s. 

124. Ræv med hvide bagben  

4 1898 Krogstrup
Nordsjælland † DJT 1899, årg. 15. nr. 10 

s. 161 Delvis hvid, blegrød ryg og sider, hvide ben, røde øjne

5 1889/90 Gladsaxe
Sjælland †

i
DJT 1929 årg. nr. 46. nr. 
3. s. 52

Hvid dog med svag grålig stribe ned af ryggen, sorte 
ørespidser og mørk halespids skudt i mose

6 1908 Guldborg
Lolland † DJT 1908 årg. 25, nr. 

3. s.54 Høje bagben op midt på låret var hvidt.

7 1920 Guldborg
Lolland †

i
DJT 1921 årg. 37. nr. 12 
s 188.

Ung ræv ♀. Skudt på klapjagt i december. Hvidbroget 
ræv. Lignede Collihund. Bug, bryst og forben var hvid. 
Hvid krave omkring halsen. Resten af pelsen var lys 
rødlig

8 1920 Brønderslev
Nordjylland † ZMU 

Jagtvennen 5.1.1921 Hvid med lidt mørkere øre og hale

9 1928 Nakskov
Lolland †

DJT 1929 årg.45 nr. 22 
s. 421, DJT 1929 årg. 45 
nr.24 s.460, DTJ 46 nr. 
3 s. 52

På en klapjagt i december 1928 blev en hvidbroget ræv 
skudt. Ræven havde en stor hvid plet bag ørene og var 
hvid fra poterne og op midt på benene. Det diskuteres 
i følgende numre af DJT om der kan være tale om en 
krydsning med en hund   

10 1942 Mern
Sydsjælland † J&S Næsten hvid

11 1944 Nordsjælland † Dansk Jagt Leksikon 
1944 Flere hvide ræve skudt på Nordsjælland

12 1944 Skærbæk
Sydjylland † µ

DJT 1944 årg. 61 nr.17 
s. 255, DTJ nr. 20 s. 287

Ligner en colliehund. Hvid nakke, hals og bryst, hvide 
poter og halespids, bagerste del af bug hvid. 

13 1949 Jyllinge 
Nordsjælland N

DJT 1949 årg. 65 nr. 22 
s. 344

Hvid ræv lever i området og er set flere gange. Med 
kikkert har man kunne konstatere at det var en ræv

14 1949 Esrum
Nordsjælland † DJT 1949 årg. 66 nr.1 

side 14.
En hvid ræv med lidt mørke øre, udmærket foderstand, 
men fyldt med tæger og sår. 

15 1950 Skive N† i Flere hvide ræve set i området, hvoraf en blev skudt

16 1951 Hagebro
Vestjylland †

DTJ 1951 årg. 68 
side 136 & Holstebro 
Dagblad

Egebjerg v. Hagebro. Helt kridhvid ræv stjal sammen 
med anden ræv 40 høns. Er nu udstoppet 

17 1953 Bording
Midtjylland † J&S Hvidplettet skudt

18 1961 Viborg
Midtjylland N DTJ 1961 nr. 5 s. 137 Set partiel hvid ræv. Jægeren musede ræven en hvalp 

på helt tæt hold

19 1964
Fårup ved 
Randers
Østjylland

† SJ 1964 årg.23 side16 
µ

Ræv hvid på venstre side og spættet på modsatte side. 
Det var en stor fuldvoksen ræv som man formodede 
havde opholdt sig i området et stykke tid 

20 1968 Farum 
Nordsjælland † J&S Hvidplettet

21 1971 Lystrup
Østjylland †

NH
DJT årg.89 nr.10 side 
395

Tre hvidplettede ræve som nu findes i magasinerne på 
Naturhistorisk Museum

22 1976 Stoholm 
Midtjylland †

i
Står udstoppet på stedet
Omtalt i DJT 1976 årg. 
93 nr. 10 side 4

Hvid ræv skudt I september og udstoppet, rapportøren 
mener at kunne huske, at ræven havde røde øjne

23 1979 Ans
Midtjylland N

i
Jagt og Fiskeri nr. 2 
1981

Hvid 

24 1980 Ans
Midtjylland

N 
 õõõ

i
Jagt og Fiskeri nr. 2 
1981

Tre helt hvide hvalpe men hvor stort var kuldet

25 1980 Ans
Midtjylland †

NH
Jagt og Fiskeri nr. 2 
1981

Hvid m. røde øjne. Udstoppet på Naturhistorisk 
Museum

26 1970/80
Hjermind v.
Bjerringbro
Midtjylland

† i
Hvid ræv skudt ved gravjagt. Rapportøren kan huske at 
ræven blev omtalt I Bjerringbro Avis måske med foto. 
Dette har ikke kunnet verificeres

27 1981

Sjølund, 
Hvam,
Kjellerup
Midtjylland

†
õ antal 
hvide hvalpe 
ukendt

i
Hvide ræv nedlagt, formodes at stamme fra Bjerringbro, 
hvor der var set et kuld hvoraf nogle var hvide. Ræven 
er udstoppet

28 1981 nedlæggelses-
sted ukendt † µ i Hvid ræv på fotos nedlagt af en Peter Lund, som ikke 

kunne findes 

29 1984 Voervadsbro
Midtjylland † i Hvid ræv ♀. Den havde røde øjne og vejede 7kg og var 

122cm. Skudt d. 18. november. Ræven er udstoppet

30 1988 Thy
Nordjylland õõõõõ

i Naturgrav hvor der var en alm. rød hunræv med 5 hvide 
hvalpe. Hvalpene havde røde øjne

31 1989 Thy
Nordjylland †µ i Hvid ræv med røde øjne nedlægges nytårsdag. (Fig. 

3B)

32 1990 Thy
Nordjylland

i Hvid ræv med røde øjne skudt d. 6 oktober. 
Observatøren har foto, men kan ikke finde det

33 1990-
erne

Spøttrup
NV for Skive
Midtjylland

† i Hvid hunræv skudt i oktober eller november på roemark 
ved Vejby, Spøttrup

34 1993/94 Sinding v. 
Herning N

i Hvid ræv set på fisketur. Der skulle være set flere hvide 
ræve i området

35 1995/96

Tellerup
Syd for 
Middelfart
Fyn

N
i Set hvid ræv i efteråret i Tellerup plantage

36 1996/98
Engsvang v. 
Silkeborg
Midtjylland

† i Helt hvid blev skindlagt

37 1998 Haunstrup
Midtjylland

†
õõõõ

i
Jæger 1999 (2) med 
foto. 

Helt hvid ♀ 15/12. Den vejede 8,5kg. Skindlagt. Ifølge 
observatøren var der et kuld i området med 7 hvalpe, 
hvoraf 4 var hvide. 

38 2000 Hørsholm
København † J&S Hvidplettet på benene og lyse områder på ryggen

39 2001 Skallingen
Sydvestjylland N µ Dansk Pattedyr Atlas Hvid ræv

40 2001 Hillerød
Nordsjælland N Dansk Pattedyr Atlas Hvid ræv

41 2001 Løgstrup
Midtjylland † DZK Hvidræv nedlægges i sensommeren. Ræven omtales i 

TV Midt/Vest

42 2001 Oksbøl
Vestjylland †µ i Hvid ræv med røde øjne skudt (Fig. 3C)

43 2002 Skals
Midtjylland õõ

i
DZK

I foråret observeres et kuld med to hvide unger. 
Formentlig er det en af disse hvide hvalpe som bliver 
skudt i september samme år.  Ræven blev indleveret til 
udstopning d. 29. september

44 2002 Skals
Midtjylland † DZK På ”Stakkels hede” ved Skringstrup nord for Skals, 

nedlægges en ung hvid ræv. Så vidt huskes en det en ♀

45 2002
Simested
Skals
Midtjylland

N µ i Hvid ræv ses og fotograferes på en eng

46 2004 Skals
Midtjylland † i Hvidræv skudt

47 2004 Skals
Midtjylland Nµ i

Ægtepar har fodret en hvid ræv i haven gennem 
sommeren. Ræven er videofilmet (Fig. 3D)

48 2005 Skallingen
Sydvestjylland † i  www.jagtmagasinet.

dk som nu er nedlagt

Helt hvid ræv skudt på Skallingen under en jagt den 
29.10.05. Vedlagt er fotos af dyret. Ræven havde 
normalt øjenfarve vist nok brune (Fig.3H)

49 2005 Stoholm
Midtjylland † i Hvid ræv skudt

50 2005 Hagebro
Midtjylland

N
õ

i Hvide hvalpe, men det fremgår ikke hvor mange

51 2007
Ilskov ca. 15 
km nord for 
Herning

N i Hvid ræv set 17. maj på bukkejagt

52 2007 Halkær
Nordjylland õõõµ

Tre hvide i kuld på 5, øjne lys blå, to af de hvide hvalpe 
menes omkommet, en fundet dø om efteråret og en 
skudt og jægeren fik hovedet monteret på en plade. 
(Fig. 1)
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53 2007 Halkær 
Nordjylland N i

To hvide ræve fulgtes ad langs et læbælte I hurtigt trav 
d. 7/8. Formentlige hvalpe fra det tidligere observerede 
kuld i området

54 2007 Bjerringbro
Midtjylland õõ i 2 hvide i kuld på 4 hvalpe, øjne lys blå (Fig. 2)

55 2007 Vamdrup
Sydjylland N Hvid ræv løb over vejen i juli ved Skodborg

56 2007 Holstebro 
Midtjylland N µ i 

Hvid ræv set af flere personer bl.a. ved Ringkøbingvej 
og Holstebro kaserne

57 2007 Holstebro
Midtjylland N i

Hvid ræv set ved Ringkøbingvej i maj. Skulle ifølge 
rapportøren være blevet omtalt i P4. Dette har ikke 
kunnet verificeres

58 2007 Holstebro
Midtjylland N i

Hvid ræv set i kvarteret i nærheden af Knud 
Rasmussensvej 

59 2007 Holstebro
Midtjylland N i

Hvid byræv slæbte af med noget skrald på Knud 
Rasmussensvej

60 2007 Oksbøl
Vestjylland N i

Hvid ræv set, under en jagt på kronvildt i det militære 
terræn i Oksbøl, på 200m afstand

61 2008

Engsvang, 
mellem 
Silkeborg og 
Ikast
Midtjylland

† µ
Jæger 2008 (2) med 
foto.

Helt hvid ræv med nærmest lyserød mave, skudt ved 
kunstgrav. Ræven er nu udstoppet (Fig. 3E)

62 2010
Ejdrup og 
Vegger
Nordjylland

† µ

http://www.veggerbyjagt.
dk/Diverse/2011/Hvid_
raev/hvidraev.html

Jyllandsposten 
15.oktober 2011

Trafikdræbt ræv (Fig. 3G)

63 2011
Fårup N for 
Randers
Østjylland

N i
Hvid hvalp set et par gange i juni på landejendom 
sammen med normal rød hvalp 

64 2011
Galten ved 
Hadsten
Midtjylland

Nµ i
Stor hvalp set 5. juli i haven, hvor den formentlig åd 
små frøer på græsset (Fig. 3A)

65 2011
Halkær Ådal 
v. Nibe
Nordjylland

Nõõ i  
Min to hvide hvalpe i grav ca. 1,5 km fra graven med 
hvide hvalpe i Halkær fra 2007. Forældre til hvalpene 
skulle være normalt farvede (Fig. 3F)

66 2011 Ejdrup, Nibe
Nordjylland † i 

Trafikdræbt ræv ved Ejdrup. Udstoppes til den lokale 
Friskole

N: set, †: skudt eller fundet død, µ: foto-dokumentation,õ: hvalpe, DJT: Dansk Jagttidende, SJ:Strandjægeren, JF: Jagt og Fiskeri, 
J&S: Jagt- og Skovbrugs museet, SNM: Statens Naturhistoriske Museum, Kbh, NH: Naturhistorisk Museum, DZK: Dansk Zoologisk 
Konservatorforening,i: indrapporteret enten pr. mail eller telefonisk.
N: seen, †: shot or found dead, µ: foto-documented,õ: cubs, DJT: Dansk Jagttidende (Danish hunting magazine), SJ:Strandjægeren 
(Danish hunting magazine), JF: Jagt og Fiskeri (Danish hunting magazine), J&S: Jagt- og Skovbrugs museet, SNM: Natural History Museum 
of Copenhagen, Kbh, NH: Natural History Museum of Aarhus, DZK: Danish taxidermist organisation,i: repporteret by mail or telefon.

Kommende Arrangenemter
4. August  kl. 08.30 - 18.00 
Turen går til Lille Vildmose, som er et af Danmarks største naturreservater med 20 km2 urørt højmose og skove med vildt, rugende Kongeørn, Havørn, Trane og 
mange andre fugle. Turen er en fælles bustur, som starter kl. 8.30 fra Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210. Turen indeholder guidet rundvisning i sko-
ven og mosen. Forventet hjemkomst er kl. 18.00.

18. August kl. 10.00 - 15.00
Eigil Holm leder en udflugt til Hundshage Klint. Turen vil handle om kyster og skrænters botanik og geologi. Hundshage Klint er interessant, da den indeholder 
mange blottede aflejringer fra Oligocæn-Miocæn med fossiler og istidsaflejringer. På stranden er der mulighed for at se fossiler fra Østersøegnene, ledeblokke fra 
istiden og stenalderredskaber. Turen går over Snaptun havn og vil vare fra kl. 10.00 til 15.00. Husk at medbringe: kaffe/te, madpakke, en god kikkert, solidt fodtøj og 
tøj efter vejret. Der bliver arrangeret fælles buskørsel.
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