
Årsmøde for ringmærkere 

Den 12-13. marts 2022, Festsalen på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S 

Organiseret af Ringmærkningsadministrationen og Danmarks Ringmærkerforening 

 

Program 
 

Lørdag  

09.00-10.00 Ankomst, registrering og kaffe & te 

10.00-11.15 Ringmærkning i Danmark - hvor er vi i dag og hvor skal vi hen? 

Ringmærkningsadministrationen præsenterer nye resultater, projekter, strategi, 

rådgivende udvalg, nyt fra det europæisk trækfugleatlas mv. 

11.15-12.00 Debat – Ringmærkning for flere 

Diskussion i mindre grupper om kurser for ringmærkere, f.eks. CES, prøvetagning 

fra fugle, formidling og morfologiske data - hvor og hvordan skal de udbydes? 

12.00-13.00 Frokost (spisestuen i stueetagen) 

13.00-14.30 Ringmærker og ringmærkningsprojekter 

- Udfordringer for unge og nye ringmærkere 

- Hvordan håndteres kontakten til lodsejere i Projekt Hedehøg 

(Kurt Bredal Christensen og Jesper Leegaard) 

- Hvordan bliver du CES-mærker - hvem deltager og hvor foregår CES-projektet 

(Henning Ettrup) 

- Farvemærkning af skestorke – spredning mellem kolonier mv. 

(Christian D.F. Castenschiold og Thomas Bregnballe) 

14.30-15.00 Pause 

15.00-15.45 Markedspladsen – kort fælles præsentation af pladsens ’stande’ 

15.45-17.00 Markedspladsen 

Lejlighed til at gå rundt. og snakke med de pågældende ringmærkere, projekter 
mv. og udveksle ideer og erfaringer og måske rekruttere nye ringmærkere. 

17.00-18.00 Pause – med mulighed for at afholde møder f.eks. i nye netværksgrupper 

18.00-19.00 Middag (spisestuen i stueetagen) 

19.00-21.00 Interview, Årets ringmærker og socialt samvær 

- Nordvestjysk Ringmærkergruppe 50 års jubilæum – interview med Jan 

Salmonsen, formand for gruppen 

- Underholdning og socialt samvær bl.a. med kåring af årets ringmærker 



Søndag  

08.00-09.00 Morgenmad (spisestuen i stueetagen) 

08.30-10.00 Fugletur, ringmærkning og socialt samvær nær Dalum Landbrugsskole 

(Hans Rytter) 

10.00-10.50 Keynote speaker: Pierre-Yves Henry 

CRBPO, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris – leder af den franske 

ringmærkningscentral: 

How are birds doing at my site? Site level annual reporting facility used in France 

to monitor common birds during breeding and wintering. 

10.50-11.10 Pause 

11.10-12.00 Debatforum – Hvordan bør årsmødet se ud i fremtiden? 

12.00-13.00 Frokost (spisestuen i stueetagen) 

13.00 Tak for nu! 
 


