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Beslutningsreferat  
 
Ordinært møde i Styregruppen for Ringmærkningsadministrationen 
Onsdag d. 2. november 2022, kl. 13.00-15.50 
 
Deltagere:  
Egon Østergaard (EØ), Vildtforvaltningsrådet 
Natasja Lykke Corfixen (NLC), Miljøstyrelsen (MST) 
Jacob Sterup (JS), Institut for Ecoscience (ECOS/’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. 
Det Rådgivende Udvalg for Ringmærkningsadministrationen er nedsat. Ringmærkningsadministrationen 
laver en side på nettet som præsentere den formelle baggrund for Ringmærkningsadministrationen. 
Styregruppen tog orienteringen om Ringmærkningsadministrationens aktiviteter 2021-2022 til efterretning 
og ser frem til lanceringen af fuglerejsen.dk. Status for arbejdsplanen 2021-2022 blev taget til efterretning. 
Arbejdsplan 2022-2023 blev godkendt og ”Mål og rammer for Ringmærkningsadministrationen” blev med en 
tilføjelse godkendt. Der pågår en dialog mellem Ecoscience og SNM om samarbejdet vedrørende 
ringmærkningsrelaterede projekter. 
 
1. Velkommen og godkendelse af dagsorden. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde i Styregruppen: 29. januar 2021. 
 
3. Opfølgning fra sidste møde: 
3.1. Proces for offentliggørelse af referater fra Styregruppens møder. 
Der udarbejdes to mødereferater, et beslutningsreferat bør være klar til godkendelse i Styregruppen inden 
for 14 dage. Denne gang bliver processen måske lidt længere, da det undersøges om beslutningsreferatet 
følger reglerne om offentliggørelse.  
 
3.2. Status for det Rådgivende Udvalg.  
Det Rådgivende Udvalg for Ringmærkningsadministrationen er nedsat og der er afholdt et opstartsmøde. Det 
Rådgivende Udvalg har til formål at rådgive og hjælpe med at udvikle alle aspeker inden for ringmærkning og 
sikre løbende dialog med de frivillige. Et par medlemmer mangler forsat at blive udpeget. Styregruppen bad 
Ringmærkningsadministrationen om at lave en side på nettet som præsenterer den formelle baggrund for 
Ringmærkningsadministrationen. 
 
3.3. Status for det Europæiske Trækfugleatlas (EURING). 
Det Europæiske Trækfugleatlas er færdiggjort og er nu online (https://migrationatlas.org). Materialet er 
kæmpe stort og omfatter ringmærkningsmateriale fra hele Europa. Atlasset giver, art for art, et fantastisk 
overblik og er et godt redskab. 
 
4. Ringmærkningsadministrationen aktiviteter 2021-2022.  
Gennemgang af bilag 1-8. 
Styregruppen tog orienteringen om Ringmærkningsadministrations aktiviteter 2021-2022 til efterretning og 
ser frem til lanceringen af fuglerejsen.dk. Ecoscience er inviteret til at bidrage med deres data til 
fuglerejsen.dk. 
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5. Orientering om Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsrelaterede forskningsprojekter (bilag 9). 
Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 
 
6. Arbejdsplan for Ringmærkningsadministrationen. 
6.1. Status for arbejdsplanen 2021-2022 (bilag 10). 
Status for arbejdsplanen 2021-2022 blev taget til efterretning. 
 
6.2. Udkast til arbejdsplan 2022-2023 (bilag 11). 
Arbejdsplan 2022-2023 for Ringmærkningsadministrationen blev godkendt uden væsentlige ændringer. 
 
7. Mål og rammer for Ringmærkningsadministrationen – godkendelse af retningen for ringmærkning af 
fugle i Danmark (bilag 12). 
Det nye dokument ’Mål og Rammer’ er en omskrivning af den tidligere strategi til en mere kortere og mere 
præcis form og erstatter dermed den tidligere strategi. Med tilføjelse om at ny teknologi bør indskrives i 
dokumentet, blev ”Mål og rammer for Ringmærkningsadministrationen” godkendt. 
 
8. Samarbejdet mellem Ecoscience på Århus Universitet og Statens Naturhistoriske Museum om 
ringmærkning af fugle. 
8.1. Orientering om Ecoscience’s ringmærkningsaktiviteter. 
Efter en gennemgang af Århus Universitets ringmærkningsrelaterede projekter blev der opfordret til, at 
tilladelserne til brug af loggere og sendere blev koordineret mellem de to universiteter. 
 
8.2. Samarbejdet mellem Ecoscience og Statens Naturhistoriske Museum om ringmærkning. Orientering 
om Institut for Bioscience/Århus Universitets (tidl. DMU/Kalø) ringmærkning af fugle med ZM/SNM ringe. 
Der pågår for tiden en dialog mellem Ecoscience og SNM om samarbejdet vedrørende 
ringmærkningsrelaterede projekter. SNM ønsker at sikre at Ringmærkningsadministrationen krediteres i 
samarbejdsprojekterne og ved dataudleveringer. 
 
9. Eventuelt. 
DOF har relanceret ’Danmarks Fugle’ bl.a. med link til Dansk Trækfugleatlas’ hjemmeside. 
 


