
Beslutningsreferat 
 
Ordinært møde i Styregruppen for Ringmærkningsadministrationen 
Fredag d. 24. september 2021, kl. 09.00-13.00 
 
Deltagere:  
Egon Østergaard (EØ), Vildtforvaltningsrådet 
Lasse Jensen (LJ), Miljøstyrelsen (MST) 
Jacob Sterup (JS), Institut for Bioscience (BIOS/Kalø), Århus Universitet (AU) 
Anders P. Tøttrup (AT), Statens Naturhistoriske Museum (SNM), Københavns Universitet (KU) 
Kasper Thorup (KT), videnskabelig rådgiver for Ringmærkningsadministrationen (RA), GLOBE Instituttet, KU 
Jesper Johannes Madsen (JJM), Ringmærkningsadministrationen, SNM – referent. 
 
Resumé 
Styregruppen besluttede at der udarbejdes to mødereferater fra styregruppemøderne: ét detaljeret og et 
beslutningsreferat som kan offentliggøres. Styregruppen støttede ideen om nedsættelse af et bredt 
sammensat fagligt rådgivende udvalg for RA. Styregruppen tog orienteringen om 
Ringmærkningsadministrationens aktiviteter 2019-2021 til efterretning. Styregruppen godkendte udkastet til 
RAs arbejdsplan for 2021-2022 og godkendte en forlængelse af strategien frem til 31. december 2023. 
Styregruppen ønsker at der i 2022 udarbejdes et udkast til en ny/revideret strategi. 
 
1. Velkommen og godkendelse af dagsorden ved Anders. 
Godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde i Styregruppen: 29. januar 2021. 
Godkendt. 
 
3. Opfølgning fra sidste møde: 
3.1. Status for evt. offentliggørelse af referater fra Styregruppens møder. 
Der udarbejdes to mødereferater: ét som tidligere i detaljeret form og et beslutningsreferat som kan 
offentliggøres.  
  
3.2. Status for ideen om et rådgivende udvalg inkl. kommissorium.  
Styregruppen støttede ideen om nedsættelse af et bredt sammensat fagligt rådgivende udvalg for RA. RA 
arbejder videre med arbejdet inkl. udarbejdelse af et kommissorium. Styregruppen underrettes løbende. 
 
3.3. Status for det Europæiske Trækfugleatlas (EURING). 
Udarbejdelsen af RAs analysedel kører planmæssigt. 
 
4. Ringmærkningsadministrationen aktiviteter 2019-2021: Orientering ved RA.  
Gennemgang af bilag 1-9. 
 
Bilag 1: Ringmærkning og genmeldinger for Danmark, 2020. 
Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 
 
Bilag 2: Ringmærkning og genmeldinger for Danmark, 2019. 
Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 
 
Bilag 3: Ringmærkning og genmeldinger for Færøerne, 2020. 
Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 
 



Bilag 4: Ringmærkningsprojekter vedr. fåtallige ynglefugle. 
Styregruppen fandt bilagets nuværende form og omfang fint og at det giver et godt overblik.  
 
Bilag 5: CES - standardiseret fangst af ynglefugle i Danmark, 2020. 
Styregruppen bakker op om at RA arbejder på at finde ressourcer til bearbejdning af indsamlede CES-data. 
Styregruppen anbefaler at formidlingen om projektet styrkes samt at RA udbygger netværket, årsmøde og 
kontakten med de enkelte sites.  
 
Bilag 6: Projekter med brug af særlige mærker under Statens Naturhistoriske Museum, 2021. 
Styregruppen fandt GPS-projektet på hvid stork meget interessant med stort formidlingspotentiale. 
 
Bilag 7: Status for ringmærkningslicenser udstedt af Statens Naturhistoriske Museum. 
Styregruppen støtter museets ønske om udstedelser af flere personlige licenser, samt støtter initiativer til at 
vende udviklingen med faldende antal A-licenser. 
 
Bilag 8: Udleveringer af ringmærknings- og genfundsdata fra Statens Naturhistoriske Museum, 2020. 
RA vil hvert tredje år, op til forhandlingerne om ny samarbejdsaftale og inden for rimelighedens grænse, 
udarbejde en liste med dataudleveringer hvoraf det fremgår hvad der kom ud af dataudleveringerne. 
 
Bilag 9: Medieomtale Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsadministration. 
RA bør fortsætte overvågningen evt. i samarbejde med DRF. Endvidere at RA leverer ringmærkningsrelateret 
stof til MST et par gange årligt. 
 
Orientering om individuelle sager, 2018-2021. 
Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 
  
5. Orientering om Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsrelaterede forskningsprojekter (bilag 
10). 
Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 
 
6. Udkast til arbejdsplan for Ringmærkningsadministrationen 2021-2022 (bilag 11). 
Styregruppen godkendte udkastet til en arbejdsplan for 2021-2022, med rettelsen til en målsætning på 8 CES-
site. 
 
7. Strategi for Ringmærkningsadministrationen – Ringmærkning af fugle i Danmark nu og i fremtiden. 
Orientering om igangværende planer. 
Styregruppen godkendte en forlængelse af strategien ”Strategi for Ringmærkningscentralen - Ringmærkning 
af fugle i Danmark nu og i fremtiden, 2017-2019” frem til 31. december 2023. Styregruppen ønskede at der i 
2022 bliver udarbejdet et udkast til en ny/revideret strategi til fremlæggelse for styregruppen. Styregruppen 
ønskede endvidere en rammestrategi evt. med bilag. 
 
8. Orientering om Institut for Bioscience/Århus Universitets (tidl. DMU/Kalø) ringmærkning af fugle med 
ZM/SNM ringe. 
Samarbejdet mellem RA og Ecoscience (Kalø) fungerer fint. Der arbejdes på et samarbejdsmøde i 2022. 
  
9. Eventuelt. 
Ingen ydereliger emner. 
 
Afslutning. 
 


