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Strategi for Ringmærkningscentralen – 
Ringmærkning af fugle i Danmark nu og i fremtiden 
 
Strategien identificerer to primære fokus: målretning af de fremtidige ringmærkningsaktiviteter og 
bearbejdninger af allerede indsamlede data 

 Centralen får tre overordnede projekter: Monitering, Fåtallige ynglefugle samt 
Bestandsbiologiske langtidsstudier 

 Der igangsættes en fortsat proces med afklaring af realistisk ambitionsniveau og muligheder 
mht. bearbejdninger, inklusive finansiering og publiceringsformer 

 
 

Ringmærkning er et af de vigtigste redskaber vi har til forståelse af vilde dyrs biologi, både forvaltnings-
relateret og i grundforskningssammenhæng. Samtidig er ringmærkning et af de ældste og bedst fungerende 
såkaldte Citizen science-projekter, hvor frivillige involveres i at skabe ny viden. 

Målet for strategien er at øge vores viden om fugle og deres økologi og bevægelser nu og i fremtiden ved 
hjælp af ringmærkning. Ringmærkningscentralen arbejder på at (1) stille viden (analyser) og data (web) til 
rådighed for beslutningstagere og befolkning og (2) indsamle ringmærkningsdata til brug for fremtidige 
analyser. Fokus for centralens generelle aktiviteter for frivillige ringmærkere rettes mod monitering og 
conservation. Centralen vil fortsat have fokus på anvendt og grundvidenskabelig forskning – ikke mindst 
indenfor langtidsstudier – ligesom data-tilgængelighed og -anvendelse skal øges. Driften målrettes, og den 
effektiviseres gennem fuld elektronisk behandling. 

Ringmærkningscentralen virker på baggrund af tre-årige kontrakter mellem Miljøstyrelsen og Statens 
Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Ringmærkning udføres primært af centralens ca. 200 
frivillige ringmærkere, mens centralen står for administration, hvor fuld elektronisk indtastning og 
administration de seneste år er blevet implementeret. Ringmærkningscentralens aktiviteter understøtter 
Miljøstyrelsens forvaltning af danske fugle og Statens Naturhistoriske Museums forskning indenfor 
trækfugle på højt internationalt niveau.  

Centralens generelle ringmærkningsaktiviteter målrettes mod at indsamle videnskabelige data af høj 
kvalitet til brug for monitering af mere talrige arter, specifikke studier af fåtallige arter og langtidsstudier af 
enkeltarter. Sideløbende hermed vil centralen have en række mere specifikke specialprojekter, eksempelvis 
trækfugleprojekter og mere anvendt forskning.  

 
  

EXECUTIVE SUMMARY 
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Introduktion 

Fuglene er blandt de bedst studerede organismer, og ornitologien har leveret en meget væsentlig del af 
vores viden om og forståelse af bestandes økologi og evolution samt individers adfærd. Ringmærkning er 
og har været en af de væsentligste metoder indenfor ornitologien. På en unikt simpel, billig og relativt 
harmløs måde muliggør ringmærkning studier af individuelle fugle. Ringmærkning ved hjælp af frivillige 
foregår i dag over hele verden. Ringmærkningscentralen (RC) på Statens Naturhistoriske Museum (SNM), 
Københavns Universitet koordinerer ringmærkning udført af frivillige ringmærkere i Danmark.  

Ringmærkningscentralen ønsker en ny strategi for fangst og ringmærkning af vildtlevende fugle i Danmark 
med hjælp fra frivillige til erstatning for den nuværende strategi, som er fra 2007. Ønsket skyldes især 
fremkomsten af nye metoder indenfor tracking af fugle og færdiggørelsen af samlede bearbejdninger af 
ringmærkningsmaterialet fra Danmark, Færøerne og Grønland. Strategien for Ringmærkningscentralen 
fokuserer på at sikre det maksimale udbytte af de frivillige ringmærkeres aktiviteter fremover. Brugen af 
nye tracking-teknologier kræver fortsat professionelle kompetencer og projektledelse fra en forsknings-
institution, og de kan derfor ikke anvendes generelt af frivillige. RC arbejder sideløbende med brug af nye 
teknologier som et supplement til de frivilliges ringmærkningsaktiviteter og vurderer løbende i hvilket 
omfang resultater fra den almindelige ringmærkning med brug af frivillige med fordel kan opnås med brug 
af andre teknologier.  

I efteråret 2013 igangsatte RC en strategiudviklingsproces. Første skridt var at få input fra en række 
ressource-personer med interesse for og/eller brug af ringmærkning. På baggrund af de mange inputs og 
bemærkninger fra Styregruppen for Ringmærkningscentralen har RC udarbejdet en ny strategi for 
ringmærkningens fremtid i Danmark. 

Formålet med ringmærkning er vidensopbygning, ikke mindst for brug i forvaltningen. Fokus for formidling 
af viden opnået via ringmærkning er ikke længere snævert på videnskabelige publikationer. Resultaterne 
fra ringmærkningsaktiviteter skal være tilgængelige i en brugbar form. Med Færøsk Trækfugleatlas trykt i 
2014, foreligger der nu basale bearbejdninger af ringmærknings-materialet fra hele centralens område – 
Danmark, Grønland og Færøerne. Ringmærkningsdata er brugt i rigtig mange mindre bearbejdninger, og 
flere større projekter, som eksempelvis skarv-mærkningerne, har resulteret i adskillige højt profilerede 
videnskabelige artikler. Resultaterne fra RCs flagskib gennem mange år, grågåseprojektet, er udgivet som 
monografi, ligesom både Blåvand og Christiansø feltstationer har udgivet samlede bearbejdninger af deres 
indsamlede data. RC er endvidere stærkt involveret i international koordinering af mærkningsaktiviteter og 
dataudleveringer, inklusive et kommende europæisk trækfugleatlas. I Danmark fanger og mærker knap 200 
frivillige ringmærkere pt. i størrelsesorden 100.000 fugle årligt for Statens Naturhistoriske Museum.  

I den seneste strategi fokuserede RC på tre områder (dertil kom en revision af licensreglerne): (1) 
naturovervågning/forvaltning/sundhedsberedskab, (2) modernisering af administration og adgang til data 
og (3) samling af centralens forskning.  

Denne fokus har haft stor betydning for udviklingen for RC. Betydningen af de enkelte indsatsområder er 
kort opsummeret:  

(1) Naturovervågning/forvaltning/sundhedsberedskab. (a) Constant Effort Sites (CES), der kan give 
oplysninger om bestandsændringer, overlevelse og ungeproduktion for almindelige danske 
ynglefugle, er efterhånden en integreret del af mange ringmærkeres virke (i år 5 steder). 
Overvågning af bestandsændringer, overlevelse og ungeproduktion via CES vurderes som et 
realistisk mål. (b) RC har fokuseret på at skaffe traditionelle data på såkaldte ”veldækkede” arter, 
som gråand og tårnfalk, hvor manglende aktiviteter i en længere årrække resulterede i manglende 
viden om ændringer. (c) Under projektet Fåtallige ynglefugle er der nu separate projekter på mange 
ynglefugle, bl.a. skestork, hedehøg, havørn, vandrefalk og perleugle. Indsatsen varierer fra den 
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meget intensive forskning på hedehøg med satellitsendere og andre former for tracking, til simpel 
ringmærkning af perleugleunger. (d) RC er involveret i flere projekter i relation til 
sygdomsspredning, overvågning af fugleinfluenza og West Nile virus. (e) Samarbejdsprojekt med 
Dyrenes Beskyttelse om mærkning af genudsat tilskadekommet vildt. 

(2) Modernisering af administration og adgang til data. RCs ringmærkningsadministrationsgange er 
blevet elektroniske, men egentlig integrering af de forskellige dele mangler fortsat. 

(3) Samling af centralens forskning. Fugleforskning i sammenhæng er sikret med en større Sapere 
Aude-bevilling fra Det Frie Forskningsråd til trækfugleforskning og forankring under Center for 
Macroecology, Evolution and Climate (CMEC). Forskningsgruppen tilknyttet centralen, der blandt 
andet bruger såkaldte lysloggere, er blandt de førende indenfor feltet internationalt. 

Det er oplagt, at RC fortsat har fokus indenfor naturovervågning/forvaltning/sundhedsberedskab og 
trækfugleforskning i sammenhæng med frivillig ringmærkning. Prioriteringen af de enkelte delområder 
indenfor kan til stadighed debatteres. Aktivitetsniveauet indenfor trækfugleforskning afhænger af ekstern 
finansiering. Strategien forsøger bl.a. at klargøre, hvor den generelle ringmærkning bidrager med vigtig 
viden og data, der ikke kan erstattes med nyere metoder, eksempelvis satellitsendere og lysloggere. Om 
CES skal udvikles yderligere og hvorledes fuglestationsmoniteringen bidrager til overvågning af 
bestandssvingninger. Om der skal yderligere fokus på sygdomsspredning med selvstændige projekter. 

Det har været ønsket at tilvejebringe et grundlag for en bevidst prioritering af midlerne. En sådan 
prioritering må nødvendigvis bygge på et sagligt grundlag. RC har derfor kortlagt aktiviteter og output 
overordnet samt gennemført en begrænset analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT 
analyse; Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). En egentlig detaljeret kortlægning af 
indsatsområder og muligheder, f.eks. datakvalitet og anvendelighed for analyser, potentielle aftagere og 
økonomiske muligheder vil kræve en større indsats. Den foreliggende strategi skal først og fremmest 
fastsætte de grundlæggende retningslinjer for de kommende års aktiviteter. 

 

 

Figur 1. Illustration af 

workflow på 

Ringmærkningscentralen 

og fokus for denne 

strategi (indikeret med 

rød). Den primære fokus 

er på at sikre 

bearbejdninger af 

nuværende data og at 

målrette fremtidig 

indsamling af data (røde 

pile angiver aktive 

ændringer, stiplede røde 

pile angiver 

datastrømme). 
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Ringmærkning som værktøj i forvaltning og bevaring af danske fugle 
 
Viden fra ringmærkning bruges bredt i forvaltningen af de danske fuglebestande, som habitatforvaltning, 
jagttider og bekæmpelse eller egentlige bevaringstiltag. Ringmærkede individer kan genkendes, hvilket bl.a. 
udnyttes i forbindelse med bestandsestimater, vurdering af overlevelse, spredning og trækveje. I 
modsætning til simple tællinger giver ringmærkning oftest meget bedre mulighed for at vurdere de 
underliggende årsager til ændringer i bestande. På baggrund af sådanne demografiske parametre kan det 
vurderes, hvorvidt en bestand er selvsupplerende eller om det er udefrakommende fugle, der opretholder 
bestanden, om overlevelse blandt voksne fugle eller ungeproduktionen er skyld i en bestandsændring, og om 
forskellige dødsårsager indvirker på bestanden.  
 
Effektiv forvaltning er baseret på viden. Forvaltning kan omhandle (1) truede og beskyttelseskrævende arter 
enten på den danske rødliste eller arter med ”ugunstig bevaringsstatus” efter reglerne i EU-direktiver (særligt 
EU-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1, hvor Danmark har en juridisk forpligtigelse til at sikre en gunstig 
bevaringsstatus), (2) konfliktskabende arter – eksempelvis hvor bekæmpelse eller forflytninger skønnes 
nødvendigt, (3) overvågning af den danske fuglefauna som et led i biodiversitetsovervågningen, (4) 
overvågning af bestande af jagtbare arter og fastlæggelse af jagttider, og (5) overvågning af 
sygdomsspredning.  
 
En række eksempler kan illustrere ringmærkningens betydning i forvaltningen: 
 
Engrylen optræder på EU-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 og er rødlistet som akut truet i Danmark. Den 
lille danske bestand yngler meget sjældent på enkelte strandenge over det meste af landet, men især på 
Tipperne i Vestjylland er der en egentlig bestand på 20-25 par. Et ringmærkningsprojekt, siden 1990 har med 
fokus på at undgå forstyrrelser, påvist, at ungfuglene fra Tipperne stort set alle vender tilbage til Tipperne for 
at yngle. Projektet har skaffet viden om antallet af ynglepar, overlevelse hos voksne og unge og sat denne i 
relation til habitatforvaltning, spredning af voksne og unger, alder ved ynglestart, effekt af ynglesucces, 
partrofasthed og mulighed for omlæg. Viden, der har været essentiel, ved forvaltning af engrylens levesteder 
i Danmark og ikke mindst på Tipperreservatet.  
 
Hedehøgen er bilag 1-art, med en bestand på omkring 32 par (2014), primært i Sydvestjylland. Arten er i 
tilbagegang i store dele af det nordvesteuropæiske udbredelsesområde, og årsagerne studeres intensivt i 
blandt andet Tyskland og Holland. Ringmærkning viser, at den danske bestand er en del af denne 
nordeuropæiske bestand, og forvaltning af bestanden må derfor foregå koordineret. I tillæg til beskyttelse af 
ynglefuglene pågår yderligere specialmærkning for at afklare årsagerne til tilbagegangen. 
 
Kongeørnen er ligeledes bilag 1-art og indvandret som ynglefugl indenfor de sidste 17 år, med en bestand på 
2-3 par i de sidste mange år. Ringmærkning af ungerne afslører, at få af de producerede unger etablerer sig 
(primært i allerede eksisterende par), og det er fortsat uvist, hvorfor der ikke er sket større spredning og 
efterfølgende etablering af nye ynglepar. På denne baggrund er et projekt med GPS-sendere igangsat i 2015 
for at afklare ungernes skæbne. 
 
Splitternen er også bilag 1-art. Den yngler i kolonier, hvis størrelse ofte fluktuerer kraftigt. Ringmærkning har 
vist, at der er en del udskiftning mellem kolonier. På Hirsholm findes en stor koloni, hvor der blev observeret 
en del prædation af større måger. I forbindelse med tilladelse til regulering af større måger på Hirsholm, 
påviste et ringmærkningsprojekt, at bestanden af splitterne var selvsupplerende, og at bekæmpelse af 
mågerne var et rimeligt middel til bevaring af kolonien.  
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Ringmærkning og nye teknologier 

Nye metoder til at følge fuglenes vandringer er i hastig udvikling. Lyslogger/geolocators, satellit- og 

GPS/GSM-sendere anses som banebrydende til at skaffe os mere viden. De nye teknikker er uovertrufne 

indenfor trækfugleforskningen, men f.eks. for overvågning og bred dækning af arter er de indtil videre 

”kun” et supplement, særlig for de mindre fuglearter. SNMs forskningsindsats indenfor fuglenes træk og 

vandringer følger udviklingen i nye metoder og redskaber nøje, samt sikrer en indsamling af sådanne data. 

  

Kirkeuglen er rødlistet i Danmark. Bestanden er gået kraftigt tilbage, og arten vil formentlig forsvinde 
indenfor en årrække. Ringmærkning siden 1920 har dokumenteret, at overlevelse hos både unger og 
voksne har været relativt konstant. Årsagen må derfor være nedgang i ungeproduktionen, hvilket 
yderligere fodringsforsøg har bekræftet. Yderligere specialundersøgelser har kortlagt betydningen af 
forskellige habitater for ungeproduktion, og på baggrund af denne viden har man kunnet beslutte 
bestandsmæssige tiltag. 
 
Skarv-bestanden er gået kraftigt frem siden totalfredningen i 1980 og arten yngler i dag på en række 
lokaliteter. Skarven er en såkaldt konfliktskabende art. Kolonierne ødelægger de træer, som parrene 
yngler i, og fiskerne forlanger arten bekæmpet på grund af konkurrence om fiskene. Ringmærkning har 
demonstreret, at bekæmpelse af ynglekolonierne medfører spredning til nærliggende områder, samt 
udveksling mellem europæiske bestande og at mange danske skarver skydes udenfor landet.  
 
Intensiv ande-ringmærkning, især i 1930erne og 40erne har vist, at de ænder, der forekommer om 
vinteren i Danmark kommer fra et stort område af det vestlige Sibirien. Fugleinfluenza, der har et naturligt 
reservoir i ænder, kan derfor potentielt spredes af vilde ænder over store afstande. Knopsvanen er en 
bilag-2 art hvis kerneudbredelse i Europa er centreret om Danmark og farvande omkring Danmark. 
Risikovurdering af spredning af fugleinfluenza via svaner bygger i meget høj grad på resultaterne fra et 
mangeårigt ringmærkningsprojekt. 
 
Punkttællinger viser, at løvsangeren og mange andre Afrika-trækkende arter er gået kraftigt tilbage. CES-
projektet og standardiseret mærkning på fuglestationerne vil på sigt, give mulighed for at vurdere den 
underliggende bestandsdynamik, og dermed afsløre om problemerne ligger i vinterkvarteret, under 
trækket eller i yngleområdet. 
 
Ynglende landsvaler forflyttet fra en produktionshal i Skælskør til Nordjylland dukkede snart efter op igen, 
og yderligere forflytninger var indlysende meningsløse. Miljøstyrelsen giver i visse tilfælde dispensation til 
bekæmpelse af arter, der forstyrrer levnedsmiddelproduktionen, i eksempelvis lader, eller spiser afgrøder. 
Ringmærkning er et effektivt redskab til at dokumentere effekten af forflytning (frem for 
regulering/bekæmpelse). Miljøstyrelsen giver tilsvarende tilladelser til flytning af gråspurve og stære, 
desværre ofte uden at effekten bliver dokumenteret, eksempelvis ved ringmærkning.  
Når regulering vælges som middel i forhold til konfliktskabende arter, forudsættes det, at reguleringen 
rammer de individer, der skaber konflikt. Ringmærkning kan ofte bruges til afsløre, hvis det er særlige 
individer, der skaber problemet, eller i hvilket omfang og hvornår forskellige bestande forekommer. Vigtig 
viden ved for eksempel fastsættelse af jagttider. 
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 HJÆLPER 
til at fremme målet 

MODVIRKER 
målet 

INTERNE  

Styrker 
Tilknytning til styrelsen: 

− Primær dataaftager 
Tilknytning til Universitetsmuseum: 

− Langt tidsperspektiv for forskning 
− Datakurateringsforpligtigelse  
− Studenterinvolvering 
− Formidlingsunderstøttelse 

Lange tidsserier: 
− Mærkninger og genfund 
− Constant Effort Sites 
− Fuglestationsmonitering 

Elektroniske data: 
− Alle genfund og mange mærkninger  

Solid mandskabsbase 
Stor base af frivillige med pæn tilgang 
Involvering i EURING 

Svagheder 
Universitetet har mindre fokus på anvendte 

aspekter/ organisationen mindre gearet til 
konsulentarbejde 

Manglende kompetencer indenfor 
demografiske analyser 

Mangel på direkte kontrol af frivillige 
 
 

EXTERNE 

Muligheder 
Efterspørgsel efter:  

− Information om sjældne ynglefugle  
− Moniterings-data 
− Lokal information 

Europæisk trækfugleatlas 
Dybt involveret i ny teknologi 
Samarbejde med Inst. Bioscience (AU), 
DTU-VET og DOF 

Trusler 
”Korte” 3-års-kontrakter 
Økonomisk afmatning 
“Forældet” teknologi (metal ringe) 
Befolkningens opfattelse af ringmærkning som 

hobby 
Øget fokus på dyrevelfærd 
Afmatning i tilgang af ringmærkere 

 
Figur 2. Styrker, svagheder, muligheder og trusler – dansk ringmærkning. SWOT analyse for 

Ringmærkningscentralen. Centralens mål er at fremme, stimulere og udvikle den videnskabelig brug af 

ringmærkning og indsamle videnskabelige data af høj kvalitet ved hjælp af ringmærkning.  
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Kortlægning  
Ringmærkningscentralens nuværende mærkningsaktiviteter kan overordnet opdeles i 
moniteringsprogrammer og bestands- og trækstudier.  

De primære monitoreringsprogrammer har overordnet været udført under baggrundsmærkningsprojektet 
og inkluderer Constant Effort Site (CES) ringmærkning, fuglestationsprogrammer og mere eller mindre 
målrettet mærkning af arter, der var dårligt dækket under andre programmer. Aktiviteter under CES og 
fuglestationsprogrammer fremgår af tabel 1. 

Bestands- og trækstudierne udgør en række forskellige projekter både større bestandsbiologiske studier på 
mere almindelige arter (flere med brug af farveringe), der primært har været mærket som en del af 
baggrundsmærkningsprojektet, samt sjældne eller fåtallige arter (flere også med farvemærker), der har 
været mærket som en del af Fåtallige ynglefugleprojektet. Hertil kommer en række mindre projekter med 
et mere specifikt formål. Projekter med sjældne og fåtallige ynglefugle fremgår af tabel 2; 
bestandsbiologiske studier af tabel 3. En del af særligt de større bestandsprojekter er samarbejdsprojekter 
med Institut for Bioscience (BIOS), primært projekter om skarv, ederfugl, svartbag, ride, splitterne og 
dværgterne. 

En oversigt over output og aftagere af data fremgår af tabel 4. Fokus har været på publicering af 
videnskabelige artikler samt atlasser for hele centralens område. Hertil kommer publicering i bøger, 
rapporter, fagblade og på internettet samt en række formidlende artikler i pressen. Aftagere af resultater 
er primært Miljøstyrelsen offentlige myndigheder, men også NGOer som DOF og Dyrenes Beskyttelse har 
benyttet resultaterne. Brugere af data er primært forskningsinstitutioner, som SNM, hvor RC er tilknyttet, 
samt BIOS på Aarhus Universitet bl.a. i forbindelse med myndighedsbetjening for Miljøstyrelsen. Hertil 
kommer en række udenlandske forskere, der anvender data efter dataforespørgsler via EURING 
(sammenslutningen af europæiske ringmærkningscentraler) samt amatører i ind- og udland med interesse 
for at bearbejde data. Der har tillige været brug af centralens data af konsulentvirksomheder i forbindelse 
med eksempelvis miljøvurderinger og i forbindelse med virksomheders regulering af fugle. 

Centralens økonomi (tabel 4) bygger på en kontrakt mellem SNM og Miljøstyrelsen, som begge bidrager 
økonomisk. Miljøstyrelsens bidrag dækker primært den egentlige ringmærkningsadministration, mens 
SNMs bidrag dækker databaseadministration og IT. Analyser og anden brug af data foregår som en del af 
SNMs bidrag. Derudover har dele af centralens aktiviteter været finansieret af bidrag fra Fødevarestyrelsen 
(til overvågning af fugleinfluenza og West Nile virus) samt Dyrenes Beskyttelse (administration af 
ringmærkning af nødstedte fugle på vildtplejestationerne). Hertil kommer bidrag til analyser og publicering 
af atlasser fra Aage V. Jensens Fonde.   
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Constant Effort Sites Tidligere CES 

 Brabrand Sø (2006-) 

 Vestamager (2006-)  

 Skagen (2012-) 

 Lunget, Ørbæk (2014-) 

 Vejlerne (2016-) 

 Han Vejle (2011-2012) 

 Tarup Grusgrav (2008-2013) 

 Ravnstrup Sø (2006-2014) 

 Dybendal (2004-2009) 

 Ovesø (2009-2015) 
 

  

Fuglestationer med moniteringsprogram Fuglestationer med ringmærkningsaktiviteter  

 Blåvand, forår/efterår, 4-5.000 fugle (1984-) 

 Gedser, forår/efterår, 10-12.000 fugle (2001-) 

 Skagen, forår/efterår, ca. 10.000 fugle (2000-, 
systematisk monitering 2017-) 

  

 Tipperne, ynglefugle, 100-200 fugle (1928-) 

 Fanø, efterår, 1-2.000 fugle (2000-) 

 Keldsnor, efterår, 3-5.000 fugle (1994-) 

 Christiansø, efterår, 5-6.000 fugle (1998-) 

Tabel 1. Primære moniteringsprogrammer, Constant Effort Sites og Fuglestationer. I nyere tid har der 

været stationer med programmer med ringmærkningsaktiviteter i Vejlerne (ynglefugle, -1998), Stigsnæs 

(efterår, -1997), Gilbjerg (forår; -2012), Christiansø (forår og efterår; 1976-1997). Antal fugle angiver antal 

mærkninger årligt. 

 

Større projekter  Mindre projekter  

Farvemærkning 
• Skestork, 0-50 fugle (2003-)  
• Havørn, 5-15 fugle (2007-)  
• Hedehøg (+GPS mv), 10-20 
fugle (2005-) 
• Vandrefalk, 10-15 fugle 
(2009-) 
• Almindelig ryle, 10-20 fugle 
(1985-) 
• Sorthovedet måge, 5-15 
fugle (2005-) 
• Ride (BIOS), 50-100 fugle 
(2012-) 

Metalmærkning 
• Dværgterne (BIOS), 50-
80 fugle (1974-)  
• Slørugle, 50-200 fugle 
(1996-) 
• Kirkeugle, 10-20 fugle 
(1980-) 
 

Metalmærkning 
• Sangsvane, 0-2 fugle 
(2004-) 
• Hvinand, 0-5 fugle 
(2003-) 
• Hvid stork, 3-5 fugle 
(1981-) 
• Kongeørn (+GPS), 1-5 
fugle (2007)  
• Rød glente, 10-20 fugle 
(2004-) 
 

 
• 6 vadefugle arter*, 1-
10 fugle (1998-) 
• Stor hornugle, 10-20 
fugle (1984-)  
• Perleugle, 10-20 fugle 
(2009-)  
• Vendehals, 50-100 
fugle (2005-) 

Tabel 2. Fåtallige ynglefugleprojekter. Sølvhejre, trane, plettet rørvagtel, lille og hvidbrystet præstekrave, 

rovterne og alk kan potentielt inkluderes i fremtiden. * De 6 arter er: Storspove, brushane, almindelig 

ryle, stenvender, hvidbrystet præstekrave og stor kobbersneppe. Antal fugle angiver antal mærkninger 

årligt. 
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Langtidsstudier  Længerevarende mærkningsprojekter 

Farvemærkning 
• Skarv, 4-7.000 fugle (1977-)  
• Knopsvane, 3-400 fugle (1965-) 
• Hætte-, sølv- og stormmåge, 1-3.000 fugle 
(1976-) 
 

 Farvemærkning 
• Sortgrå ryle, 30-50 fugle 
(2003-) 
• Sortspætte, 50-100 fugle 
(1982-)  
• Stær, Bramming, 1-300 
fugle (1971-)  

Metalmærkning 
• Ederfugl, Agersø, 1-200 
fugle (1998-) 
• Ederfugl (CHNF), 
Christiansø, 40-50 fugle 
(1976-)  
• Duehøg, Vendsyssel, 50-
100 fugle (1976-)  
• Splitterne (BIOS), 1-
2.000 fugle (2005-) 
• Natugle, Nordsjælland, 
10-50 fugle (2002-)  

Tabel 3. Bestandsbiologiske langtidsstudier. Farvemærkning af sildemåge og svartbag, metalmærkning af 

landsvale (Svendborg), og 1-2 redekasseprojekter vil potentielt kunne blive betragtet som langtidsstudier 

fremover. Antal fugle angiver antal mærkninger årligt. (CHNF=Christiansøs Naturvidenskabelige 

Feltstation.) 

 Aftager af 
data 

Monitering Fåtallige 
ynglefugle 

Bestands-
biologi 

Special-
projekter 

Finansiering 

Offentlige 
myndigheder 

 MST MST  MST Støtte til drift af 
RC 

     Fødevare-
styrelsen 

Indsamling og 
drift 

Forsknings-
institutioner 

SNM, KU    SNM  Støtte til drift+ 
bearbejdning 

 BIOS   BIOS  Finansiering af 
bearbejdning 

NGO (DOF) DOF DOF   (%) 

 Dyrenes 
Beskyttelse 

   Dyrenes 
Beskyttelse 

Støtte til drift 

Fonde Aage V 
Jensen 

   Aage V 
Jensen 

Bearbejdning 
(+drift special-
projekter) 

EURING Alle slags 
10-20 årligt 

+ + + + Bidrag til data-
administration 

Privatpersoner 5-10 årligt  Ring-
mærkere 

Ring-
mærkere 

 % 

Konsulenter, 
virksomheder 

0-1 årligt    0-1 årligt Støtte til drift 

Tabel 4. Direkte aftagere af data og finansiering af RCs aktiviteter; Befolkningen er naturligvis generelt 
aftager af alle data. (MST=Miljøstyrelsen; RC=Ringmærkningscentralen; SNM=Statens Naturhistoriske 
Museum; KU=Københavns Universitet; BIOS=Institut for Bioscience; DOF=Dansk Ornitologisk Forening.)   
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Prioritering 
Det er et strategisk mål at få en klar afstemning af mål og midler. Målet for strategien fremadrettet er at 
sikre brugbarhed af alle projekter og dermed at output er veldefineret og realistisk både nu og i fremtiden. 

Denne strategi omfatter ikke brugen af ny teknologi, som satellit-sendere, dataloggere m.m. Fokus er på 
brugen af ringmærkning og denne metodes styrker for forskning og forvaltning. Det er oplagt, at ny 
teknologi vil kunne supplere ringmærkningen, og SNM arbejder aktivt med anvendelsen af ny teknologi 
som supplement.  

 Prioritering af ringmærkningsaktiviteterne bygger på en række økonomiske såvel som ressourcemæssige 
forudsætninger (tabel 6). Faglige prioriteringer er udgangspunktet, men det er klart, at en række af disse 
prioriteter er afhængige af, at det økonomiske fundament er til stede. Ringmærkning er en metode til at 
indsamle data, der kan gøres anvendelige ved analyser og bearbejdninger med efterfølgende publicering.  

Indsamling af data udføres (primært) af frivillige ringmærkere. Indsamling forudsætter dermed, at der er 
interesse for at udføre dette arbejde frivilligt, hvilket skal understøttes og tilskyndes af RC, samt at der er 
ressourcer til administration af mærkningerne og at ringene er finansierede. Analyser og bearbejdninger er 
langt mere arbejds- og ressourcekrævende i form af videnskabelige medarbejdere, end hvad der ofte 
antages af aftagere af viden. Stærke analyser kræver ofte egentlig metodeudvikling, men brug af 
ringmærkningsdata er dog hjulpet af stor interesse og brug af disse data internationalt. Workflowet på RC 
er illustreret i figur 1. 

 Organisatorisk ophæng, med base på SNM og styregruppe med repræsentanter fra 
Vildtforvaltningsrådet, MST, BIOS og SNM  

 Økonomisk fundament, dækkende ringe, grundlæggende administration, genfundsbehandling og 
databasekuratering 

 Stab af frivillige ringmærkere, der aktivt medvirker i RCs projekter 

 Samarbejdspartnere, primært indenfor de biologiske langtidsstudier men også 
sygdomsovervågning og udsætning af plejede fugle 

 Medarbejderstab, med den nødvendige erfaring, viden og kompetencer 

Tabel 6. Økonomiske og ressourcemæssige forudsætninger. 

 
 
Faglig prioritering  

Monitering 

Resultater fra ringmærkning med brug af frivillige ringmærkere vurderes at have deres største styrke 
indenfor overvågning/monitering og conservation. Længerevarende mærkningsprojekter med relevans for 
overvågning har derfor den højeste faglige prioritet. Disse resultater bruges i høj grad i forvaltningen af den 
danske fuglefauna (se boks i Introduktion: Ringmærkning som værktøj i forvaltning og bevaring af danske 
fugle). 

Standardiseret fangst giver mulighed for at følge udviklingen over tid. Constant Effort Site ringmærkning 
består af standardiseret fangst (samme antal net-meter og positioner) henover yngleperioden, én gang 
hver 10-dagesperiode, i alt 12 gange. Fuglestationsprogrammer indeholder typisk standardiseret fangst og 
metalmærkning i forårs- og/eller efterårstrækperioden.  
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Bemærk, at der ikke nogen entydig definition af konfliktarter. I ovenstående tabel er indregnet arter, hvor 
ringmærkning er blevet brugt til projekter, hvor Natur-/Miljøstyrelsen har givet tilladelse til regulering eller 
forflytning. 
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Der er naturligt behov for, at indsatsen kan tilpasses løbende. Denne strategi fastlægger rammerne for 
aktiviteter og indsats. De konkrete aktiviteter vil løbende skulle evalueres og tilpasses. 
Punkttællingsprogrammet bruges til at udregne et bestandsindeks over de almindeligste ynglende 
landfugle i Danmark, primært småfugle. CES vil kunne yde et væsentligt bidrag til denne overvågning ved 
bestemmelse af de underliggende bestandsparametre, der forårsager frem- eller tilbagegange, og dermed 
indsnævre mulige årsager. Data fra fuglestationsprogrammerne muliggør dækning af yderligere arter og 
andre bestande samt også muligheder for at bestemme ungeproduktion. NOVANA-programmet dækker 
primært optællinger af vandfugle og BIOS står også for adaptiv forvaltning for enkelte af disse arter. 

Arter med conservation-relevans, som er dækket af det nuværende projekt Fåtallige ynglefugle, dækkes pt. 
stort set ikke af andre programmer (evt. målrettet i kortere perioder). Data fra projektet supplerer i høj 
grad vores viden om disse arters demografi. Sådanne data kan ikke umiddelbart skaffes ved andre metoder. 
Tabel 5 belyser anvendelse af ringmærkningsdata og forvaltningsmæssige problemstillinger. 

En del af den hidtidige baggrundsmærkning har haft til formål at lave en ekstensiv overvågning af mere 
almindelige arter, bl.a. ved målrettet mærkning. Dette muliggør relativt enkel og billig overvågning og 
muligheden for at senere kunne bruge data på disse arter til analyser af bestandsændringer.  

Ringmærkningscentralen ønsker derfor at fokusere ringmærkningsaktiviteter indenfor overvågning som én 
større projektgruppe, kaldet Monitering, bestående af CES, fuglestationsprogrammer og målrettet 
ekstensiv overvågning (MEO). Hertil kommer fortsættelse af projekt Fåtallige ynglefugle, med 
undersøgelser af sjældne og fåtallige ynglefugle, der kun undtagelsesvist dækkes af andre programmer. 

Det vil være højt prioriteret fagligt at få den danske monitering integreret i et Dansk Integreret 
Bestandsmoniteringsprogram, som det eksempelvis foregår i England og Sverige. Det afhænger i høj grad af 
øvrige aktørers interesse for en sådan koordinering og af muligheden for finansiering. 

Bestands- og trækbiologi 

Muligheden for at gøre individer letgenkendelige ved hjælp af ringmærkning er et af de vigtigste redskaber 
til forståelsen af vilde dyrs biologi både mht. grundforskning og forvaltning.   

Der kan relativt let skaffes brugbare data om sjældne og fåtallige ynglefugles bestandsdynamik og 
bevægelser ved frivillige ringmærkeres indsats. I mange tilfælde vil en sådan indsats kunne fungere som 
ekstensiv overvågning, der samtidig bidrager med vigtig information til at forstå bestandsændringer og -
trusler.  

Flere langtidsstudier benytter ringmærkning til forståelse af biologien hos enkeltarter (eller artsgrupper) og 
sådanne projekter er en af ringmærkningens absolutte styrker. Langtidsstudier kan bidrage til 
grundlæggende forståelse af bestandsdynamik, spredning, træk og overvintring m.m., som kun meget 
vanskeligt kan undersøges med andre metoder. Grundforskningsresultater fra sådanne studier kræver 
generelt en længerevarende mærkningsindsats og ikke mindst intensiv indsats for aflæsninger. Denne type 
projekter er traditionelt drevet af enkeltpersoner eller mindre grupper. Det vurderes, at allerede 
eksisterende langtidsprojekter har meget stort potentiale for at øge vores biologiske viden. Igangsætning af 
nye langtidsstudier med sigte på grundforskning skal vurderes nøje og forventes ikke at være realistisk 
indenfor denne strategiperiode. 

Output  

Det er afgørende, at sikre et fornuftigt output af ringmærkningscentralens aktiviteter. Dataindsamling har 
således ikke i sig selv tilstrækkelig værdi, selvom flere aspekter ved dataindsamlingen kan have positive 
effekter (som øget bevidsthed om naturen og teknisk kunnen). Det overordnede mål er således at sikre 
indsamling af data, som kan bruges til analyser nu og i fremtiden.  

Overordnet ønsker Ringmærkningscentralen, at give offentligheden adgang til de indsamlede genfundsdata 
direkte via internettet. Dette vil formentlig både øge interessen for vores fuglearter, men også interessen 
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og forståelse for ringmærkning som aktivitet. Der vil være tale om en konkret vurdering for hver art, om 
oplysninger kan offentliggøres uden potentielle negative konsekvenser, eksempelvis for følsomme arter.  

For egentlige faglige bearbejdninger, viser erfaringen, at de nødvendige ressourcer til bearbejdninger ofte 
undervurderes. Det gælder både den høje grad af faglige færdigheder, der er nødvendige hos bearbejdere, 
men også den tid det tager. RC ønsker derfor at prioritere output højt. Det er målet at sikre brug og 
brugbarhed af data fra alle projekter og dermed at output er veldefineret og realistisk både nu og i 
fremtiden. Kortlægningen af RCs specifikke projekter (både større og mindre) viser, at adskillige projekter 
ikke har fået bearbejdet og publiceret materialet i en acceptabel form. Centralen konkluderer derfor, at den 
hidtidige forventning om at ansvarlige for specifikke projekter skulle gennemføre analyser og publicering, 
ikke vil være rimelig i fremtiden.  

Publicering af resultater i videnskabelige artikler har højeste prioritet. Viden genereres primært via 
videnskabelige analyser og denne forventes publiceret i videnskabelige artikler. Monografier med brug af 
ringmærkningsdata, som eksempelvis de tre trækfugleatlas, har tilsvarende høj prioritet. Egentlige 
rapporter og publicering i ikke-videnskabelige fagblade kan supplere disse publikationer. RC finder dog 
også, at en mere simpel mangfoldiggørelse af data fra især mindre projekter kan være værdifuld, og for 
mange projekter kan en sådan form for publicering være tilstrækkelig. Det betyder, at publicering af 
projekt-data på internettet, eksempelvis med en søgefunktion for genfund, vil være acceptabelt output fra 
et projekt. Fremover vil farvemærkningstilladelser være betinget af, at der er en realistisk skitsering af 
acceptabelt output. 

Formidling og undervisning via ringmærkning ses som en naturlig supplerende del af outputtet fra 
ringmærkningsaktiviteterne. Mere populær formidling i medierne er ligeledes en naturlig og vigtig del af 
centralens virke, men er ikke et mål i sig selv.  

I forbindelse med analyser af ringmærkningsdata vil en egentlig udvikling af analysemetoder ofte være 
nødvendig. En sådan udvikling er krævende både fagligt og tidsmæssigt. Samarbejde med de øvrige 
europæiske centraler om sådan metodeudvikling har høj prioritet, da RC kun har begrænsede kompetencer 
indenfor dette område, mens den i et vist omfang er til stede hos de øvrige europæiske centraler.  

Fra flere af de store bestandsbiologiske langtidsstudier og længerevarende mærkningsprojekter mangler 
output som skitseret her, og en fortsættelse af disse projekter forudsætter, at rimeligt output kan forventes 
og er realistisk for disse projekter. RC vurderer, at sikring af ressourcer eksternt, i form af videnskabeligt 
personale, vil være nødvendigt for videnskabelig publicering. Det prioriteres, at RC afsætter ressourcer 
internt til at få data i en form som er brugbar for sådanne analyser, således at en eventuel bearbejder ikke 
skal bruge tid på dette. Et egentligt europæisk trækfugleatlas vil være et vigtigt og meget brugbart resultat 
af ringmærkningsaktiviteterne. Et sådant atlas vil også kræve væsentlig ekstern finansiering. 

I forhold til output har bearbejdning af allerede eksisterende data således meget høj prioritet. De primære 
bearbejdninger gælder større projekter samt en europæisk sammenstilling, gerne i form af et egentlig 
europæisk trækfugleatlas.  

Fremtidig indsamling og administration 

Den fremtidige indsamling bør målrettes mod aftagerne af viden. For både myndigheder og interesserede 
NGOer er den primære interesse overvågning og conservation-relateret viden, typisk om sjældnere 
ynglefugle. Der er naturligt behov for, at indsatsen kan tilpasses løbende. Denne strategi fastlægger 
rammerne for aktiviteter og indsats. De konkrete aktiviteter vil løbende skulle evalueres og tilpasses. 

Fortsættelse af længerevarende tidsserier forventes at give de vigtigste data i forbindelse med overvågning, 
hvorfor CES, fuglestationsprogrammer og MEO er højt prioriterede. Projekt Fåtallige ynglefugle producerer 
ligeledes højt prioriteret conservation-relateret viden. Forskningsmæssigt, særligt med forvaltningsmæssigt 
sigte, er der stor interesse for basale demografiske data og fortsættelse af de nuværende 
bestandsbiologiske langtidsstudier ønskes i det omfang, der kan laves realistiske planer for bearbejdning og 
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publicering. Hertil kommer muligheden for overvågning af sygdomsspredning via fugle. Ringmærkernes 
aktiviteter udgør en oplagt mulighed for at indsamle sådanne data.  

Til disse aktiviteter anslås det, at den nuværende stab på omkring 180 ringmærkere og 50-150.000 
ringmærkede fugle et passende niveau. En jævn udskiftning af ringmærkere vurderes realistisk bl.a. med 
baggrund i den nuværende store interesse for de korte ringmærkningskurser, der afholdes årligt. Let 
adgang for ringmærkerne til administration og afrapportering er nødvendigt, ligesom øget kommunikation 
omkring centralens aktiviteter og tiltag forventes at være gavnligt for at opretholde det ønskede antal 
ringmærkere. 

Det er højt prioriteret, at RC fremover har integrerede administrationssystemer. Pt. har centralen 
fungerende online administrationssystemer, og en øget integrering forventes at kunne foretages indenfor 
de eksisterende økonomiske rammer. Øget integration forventes at frigøre ressourcer, som vil kunne 
bruges til at kuratere data for bearbejdninger. 

Med den øgede brug af IT indenfor stort set alle områder forventes det, at der sker en øget koordinering af 
genfundsadministration på europæisk plan. Der er i øjeblikket initiativer i EURING om at samkøre 
administration og strømline udveksling af data. Dette samarbejde prioriteres højt af RC og forventes 
ligeledes at kunne udføres indenfor de eksisterende rammer, blandt andet fordi et sådan system vil betyde 
en besparelse på RCs brug af ressourcer. 

Økonomisk prioritering  

Ringmærkningscentralens fortsatte virke indenfor rammerne af denne strategi forudsætter, at de treårige 
kontrakter mellem SNM og MST fortsætter. Denne ramme dækker administration og fortsat 
dataindsamling samt grundlæggende datakuratering. Herudover dækker bidrag fra Fødevarestyrelsen og 
Dyrenes Beskyttelse målrettet indsamling af data (men ingen bearbejdning). 

Rammen dækker til gengæld ikke bearbejdninger og analyser. De grundlæggende atlasbearbejdninger og 
publicering er blevet dækket af eksterne bevillinger (Aage V. Jensens Fonde), og det er håbet at de 
nødvendige ekstra ressourcer til et fælles europæisk trækfugleatlas også vil kunne finansieres af en ekstern 
bevilling.  

Meget specifikke projekter, som eksempelvis det gennemførte projekt vedrørende splitterner på Hirsholm, 
vil formentlig også i fremtiden kunne finansieres separat af Miljøstyrelsen (eksempelvis via jagttegnsmidler) 
og evt. andre offentlige myndigheder. En del af centralens forskning finansieres i øjeblikket af det frie 
forskningsråd (via MATCH projektet) samt i mindre grad af grundforskningsfonden (via forskning i 
tilknytning til Center for Macroecology, Evolution and Climate). RC vil fortsat søge at skaffe supplerende 
finansiering til mere grundlæggende aktiviteter, som eksempelvis sygdomsovervågning, ligesom der søges 
om midler til specifikke forskningsprojekter.  

Samarbejdsprojekter med øvrige universiteter eller andre samarbejdspartnere prioriteres højt, 
hovedsageligt på grund af øget fagligt indhold. Det er dog muligt, at sådanne projekter i fremtiden vil kunne 
bidrage økonomisk (om end begrænset), som eksempelvis den nye fuglestation i Skagen, hvor en del af 
udstyret til brug for forskning vil være finansieret eksternt.  

Flere NGOer (eksempelvis DOF) har ofte klare ønsker for centralens aktiviteter primært i forbindelse med 
sjældne og fåtallige ynglefugle. Da specifikke målrettede aktiviteter ofte er resursekrævende er det langt 
fra altid, at disse ønsker kan opfyldes. Ideelt set foregår der en løbende dialog og forventningsafstemning 
med eksterne interessenter, hvor der bidrages med nødvendige resurser i fællesskab.  

Citizen science har stor bevågenhed i øjeblikket, og SNM vil muligvis være interesseret i at bruge 
ringmærkning til at promovere museets aktiviteter via et udvidet Citizen science-projekt med brug af 
ringmærkning. En del af centralens formidlingsaktiviteter vil i så fald blive finansieret via et sådant projekt. 
Der vurderes også at være et vist potentiale i samarbejder i forhold til formidling i skoler og naturcentre. 
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Afstemning mål og midler  

Det vurderes helt afgørende, at de allerede eksisterende datasæt bliver bearbejdet eller i hvert fald 
publiceret i én eller anden form. Klargøring af data og en afklaring af de økonomiske muligheder vil kunne 
finde sted indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Det skal i hvert enkelt tilfælde afgøres om der 
kan laves egentlige videnskabelige bearbejdninger eller om det er tilstrækkeligt med web-publicering. 

Et centralt spørgsmål i forhold til mål og midler er, om nogen projekter skal opgives. Nedlægning af det 
tidligere baggrundsmærkningsmærkningsprojekt vil primært medføre en begrænset omstrukturering af 
aktiviteterne, og det forventes ikke, at større projekter nedlægges af økonomiske årsager. 

På baggrund af den øvrige faglige prioritering og de økonomiske rammer, vurderes det som realistisk at 
fortsætte aktiviteter med frivillige ringmærkere under projekterne Monitering, Fåtallige ynglefugle og 
Bestandsbiologiske langtidsprojekter. Indenfor de eksisterende økonomiske rammer vil RC stå for en simpel 
afrapportering, formentlig via internettet. En egentlig bearbejdning af disse data vil fortsat være afhængig 
af ekstern finansiering. En række special-projekter fortsætter uafhængigt med ekstern finansiering. 

Samlet prioritering 

Det overordnede mål er at øge vores viden om fugle og deres økologi og bevægelser. Dette sikres nu og i 
fremtiden ved at ringmærkningscentralen (1) stiller viden (analyser) og data (web) til rådighed for 
beslutningstagere og befolkning og (2) indsamler ringmærkningsdata til brug for fremtidige analyser. 

Det tidligere baggrundsmærkningsprojekt lukkes og erstattes af en samling af nye projekter, kaldet 
Monitering, der samler Constant Effort Site-projektet (CES), fuglestationsprogrammer og målrettet 
ekstensiv overvågning (MEO). Den fremtidige strategi for formidling er flerstrenget, og for flere projekter vil 
deskriptiv formidling, inklusive at ubearbejdede data fra projekter er tilgængelige online, kunne accepteres 
som publicering. 

Prioriterede bearbejdninger omfatter at alle danske ringmærkningsdata forventes brugt i et større 
europæisk trækfugleatlas, analyser af data fra større og længerevarende farvemærkningsprojekter samt 
data om sjældne og fåtallige ynglefugle. Sådanne grundige bearbejdninger vil danne grundlag for 
kontinuert opdatering af vores viden og videregående analyser fremover. Ønsket er videnskabelige 
publikationer, men præsentationer på Internettet vil – i mangel af tilstrækkelig finansiering – være 
acceptabelt. 

Formål Fokusområder Aktiviteter 

Målrette 
indsamling af 
data til brug for 
forvaltning og 
forskning 

Forvaltning Projekter: 

 Monitering (CES, fuglestationer, MEO) 

 Fåtallige ynglefugle-projektet 

 Bestandsbiologiske langtidsstudier 

Bearbejdninger 

Forskning - demografi Bestandsbiologiske langtidsstudier 

Forskning - træk/ bevægelsesmønstre, 
sygdomsspredning  

Specialprojekter (f.eks. sygdomsspredning, 
miljøvurderinger, grundforskning, mm) 

Viden fra 
indsamlede data 

Øget tilgængelighed Samle data 
Kvalitetssikre data 
Web-tilgængelige data 

Formidling Øge viden og projekt-rapportering via web 
Facilitere større og mindre 
bearbejdninger/analyser 

Tabel 7. Samlet prioritering: formål, fokusområder & aktiviteter.  
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Bearbejdninger  

Ringmærkningscentralen prioriterer at skaffe midler til gennemførsel af følgende større 
databearbejdninger: (1) Europæisk trækfugleatlas, (2) større farvemærkningsprojekter (svaner, måger), (3) 
Fåtallige ynglefugle-projektet og (4) mindre farvemærkningsprojekter (eks. skestorke, sortgrå ryle) 

Et europæisk trækfugleatlas har høj prioritet for EURING. Det forventes, at der gennem EURING kan skaffes 
midler til realiseringen af et sådant projekt. RC bidrager naturligvis med data, men forventes herudover at 
spille en ikke uvæsentlig rolle i den forbindelse, både med erfaring fra tidligere atlasprojekter men også 
med bidrag til udvikling af analysemetoder.  

De større farvemærkningsstudier på svaner og måger har kørt i mange år og data bør samles og publiceres i 
en eller anden form (delvist afhængigt af finansiering). Data har været brugt tidligere i forskellige specifikke 
bearbejdninger men der mangler fortsat en større, samlende bearbejdninger for hvert projekt. Fortsat 
dataindsamling for disse projekter forudsætter, at en form for bearbejdning publiceres indenfor en kort 
årrække og at den fortsatte mærkning retfærdiggøres på baggrund af primært mangler identificeret ved en 
sådan bearbejdning. Det første trin vil være, at RC samler data og retter dem til, så de er i en form egnet til 
bearbejdning. Herefter vil centralen søge samarbejdspartnere og evt. midler til en egentlig bearbejdning. 

Resultater fra Projekt Fåtallige ynglefugle ønskes samlet i rapportform, der formentlig lettest offentliggøres 
på nettet og derfra kan opdateres årligt. En sådan publicering vil muliggøre identifikation af dele af 
materialet, der evt. vil kunne bearbejdes yderligere samt målrette fremtidig indsamling. 

For de mindre farvemærkningsprojekter som eksempelvis skestork- og sortgrå ryle-projektet vil publicering 
på nettet eller at data indgår i udenlandske bearbejdninger være tilstrækkeligt.  
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Fremtidig dataindsamling (projektstruktur) 
Den fremtidige dataindsamling struktureres i tre overordnede projekter: Monitering, Fåtallige ynglefugle 
samt Bestandsbiologiske langtidsstudier. Detaljerede beskrivelser udarbejdes separat for disse projekter. 
Hertil kommer en række målrettede specialprojekter. 

Monitering  

Dette inkluderer hovedparten af mærkningen under baggrundsmærkningsprojektet. Hovedprojekterne er 
(1) Constant Effort Sites (CES), (2) fuglestationsprogrammer og (3) målrettet ekstensiv overvågning (MEO)  

CES har haft stor succes på europæisk plan. Det forventes at en langt større del af ringmærkerne fremover 
skal være involveret i CES-mærkning. Der er i øjeblikket 5 aktive CES i Danmark, mens 4 er stoppet igen 
efter at have kørt i en årrække. Det er målet at have 5-10 længerevarende (>4 år) aktive sites i fremtiden, 
og helst 10 aktive sites på sigt. 

Der udføres i øjeblikket mærkningsprogrammer på fuglestationerne, Blåvand, Gedser og Langeland, og på 
Skagen er et nyt program igangsat fra 2017. På trods af det store output fra den tidligere ringmærkning på 
Christiansø, er der fortsat kun sporadisk ringmærkningsaktivitet på Christiansø, og det forventes ikke, at 
opstart af en fornyet kontinuert mærkning er realistisk. 

MEO forventes fremover at være et ekstensivt projekt, der primært styres af ringmærkerne selv suppleret 
med opfordringer fra RC. Centralen forsøger at koordinere således at der eksempelvis bliver mærket 100 
gråænder eller musvåger om året til brug for evt. senere analyser af ændringer i bestande eller andet. 
Tilfældig, sporadisk ringmærkning, der tidligere har været en del af baggrundsmærkningsprojektet, vil ikke 
naturligt være en del af MEO. Og målrettet fangst af meget sjældne fugle er ligeledes et specialprojekt. 

Fåtallige ynglefugle-projektet 

Indsamling af data til projektet forsætter uændret men med fokus på at få mangfoldiggjort resultaterne af 
de hidtil indsamlede data, gerne med årlige opdateringer fremover. De inkluderede arter er primært rød-
listede arter, samt enkelte arter, der tidligere har været rødlistede (f.eks. slørugle). 

Centralt for dette projekt er ønsket om at få aflæst de mærkede fugle, eftersom analyser af materialet 
udelukkende afhænger af genmeldinger/aflæsninger. Farvemærkning af sjældne og fåtallige ynglefugle 
tillades kun, hvor mærkerne forpligter sig til at yde en indsats for dette. Alternativt, indgår projekterne i en 
større international satsning. I enkelte tilfælde kan mærkninger danne udgangspunkt for analyser, 
eksempelvis kombineret med opgørelser af kuldstørrelser.  

Projektet inkluderer større projekter med farvemærkning af skestork, havørn, hedehøg (også satellit mv), 
vandrefalk, almindelig ryle og sorthovedet måge samt metalmærkning af rød glente, slørugle og kirkeugle. 
Hertil kommer mindre projekter med farvemærkning af hvid stork og metalmærkning af kongeørn, stor 
hornugle, perleugle, vendehals, sangsvane, hvinand og 6 vadefuglearter. 

Der er i øjeblikket pilotprojekter på lille præstekrave (metal) og hvidbrystet præstekrave (farve), og 
sølvhejre, trane, plettet rørvagtel, rovterne og alk kan potentielt inkluderes i fremtiden. 

Bestandsbiologiske langtidsstudier 

De bestandsbiologiske langtidsstudier er en af ringmærkningens absolutte styrker og de ønskes derfor 
bibeholdt som en separat projektgruppe. Der er primært tale om grundforskningsprojekter, der leverer 
data til brug for bestemmelse af bestandsdynamik og bevægelser (inklusive spredning, træk og 
overvintring). De lange tidsserier er en unik fordel, og der er stor efterspørgsel efter denne type data til 
forskningsbrug. En høj andel genmeldinger/aflæsninger er udgangspunktet for de kvantitative analyser. 
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Sådanne studier er typisk drevet af enkeltpersoner/mindre grupper og det forventes ikke at centralens 
mange øvrige frivillige i stor stil skal bidrage til disse projekter.  

For centralens vedkommende struktureres studierne i de egentlige langtidsstudier samt en række mindre 
bestandsbiologiske studier. De egentlige langtidsstudier er studier med en kontinuert, større mærknings- 
og aflæsningsindsats over en periode på mindst 10 år. 

De egentlige langtidsstudier er mærkning af skarv, knopsvane og måger (hætte-, sølv- og stormmåge). Disse 
aktiviteter ønskes fortsat, såfremt der kan findes en holdbar plan for bearbejdning og publicering inden for 
nærmeste fremtid. 

Længerevarende mærkningsprojekter inkluderer mærkningsprojekter på sortgrå ryle, sortspætte, stær, 
ederfugl (Agersø og Christiansø), duehøg, splitterne og natugle. Farvemærkning af sildemåge og svartbag, 
samt metalmærkning af landsvale (Svendborg) og 1-2 redekasseprojekter vil potentielt kunne blive 
betragtet som langtidsstudier fremover. Fortsættelse som intensive projekter vil være afhængig af 
tilfredsstillende output, eventuelt som publicering af data på nettet inden for nærmeste fremtid. 
 
Specialprojekter 

Ringmærkningscentralen leder og koordinerer en række specialprojekter, både anvendelsesorienterede og 
grundvidenskabelige projekter.  

RC har i øjeblikket anvendte projekter indenfor sygdomsspredning og VVM-undersøgelser (Vurdering af 
Virkninger på Miljøet). Sygdomsspredningsprojekterne omfatter overvågning af fugleinfluenza og West 
Nile-virus i samarbejde med Fødevarestyrelsen og assisterer med flere VVM-undersøgelser, der primært 
omhandler tracking af fugle i havområder. Sygdomsspredningsprojekter forventes at fortsætte i en længere 
årrække, mens assistance til VVM-undersøgelser vil være på ad hoc-basis. 

De grundvidenskabelige projekter er især indenfor SNMs satsning på trækfugleforskning og fuglenes 
bevægelser generelt. De drejer sig eksempelvis om satellitsender-projekter på gøge, lysloggere på en række 
småfuglearter (eks. tornskader, nattergale og gulbuge), radiopejling af yngle- og trækfugle samt målrettet 
ringmærkning og analyse af ringmærkningsresultater. Trækfugleundersøgelserne finansieres i øjeblikket af 
en ekstern bevilling fra den frie forskningsfond, mens bevægelser og spredning er finansieret af 
grundforskningsfonden. Fortsættelse af disse projekter afhænger af ekstern finansiering. 

Hertil kommer øvrige specialmærkningsprojekter, typisk målrettet mærkning af enkeltarter med eksterne 
samarbejdspartnere, som eksempelvis mærkning af kongeørne og havørne med GPS/GSM-sendere. 

 
 


