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Introduktionskursus til ringmærkning  

 

Gedser Fuglestation                  
 

30. august – 1. september 2019 
 

Fuglestationens adresse: Gedser Fyrvej 4 (ved fyret), 4874 Gedser. 

Kurser afholdes i samarbejde mellem DOFs Fuglestationsudvalg, Ringmærkningscentralen på Statens 

Naturhistoriske Museum og Danmarks Ringmærkerforening 

 
Program 

Fredag 18.00-19.30 Ankomst, indkvartering, præsentation og fælles aftensmad, herunder også kort 
om jeres  

   baggrund og kontaktflade til ringmærkning. 
19.30-20.00 Start på kurset. Kort præsentation af fuglestationen og lidt om de følgende 

dagenes program. 
20.00-21.30 Fuglequiz om dit kendskab til fuglearterne. 
21.30- Fritid 

Lørdag 05.15-05.45 Åbning af spejlnet  
05.45-06.15 Morgenmad 
06.15-10.00 Praktisk introduktion til spejlnet fangst og håndtering af fugle. 
10.00-12.00 Præsentation af ringmærkningscentralen, retningslinier og regler for 

ringmærkning.  
12.00-13.00 Frokost  
13.00-17.00 Øvelse i fangst, håndtering og bestemmelse, herunder introduktion til guides, 

alders- og kønsbestemmelse samt fedt- og muskelscore m.v.   
17.00-18.00 Praktisk øvelse i opsætning, lukning og nedtagning af net. 
18.00-19.30 Fælles madlavning, aftensmad og hygge 
19.30-21.00 Introduktion til logbog og oplæg om ringmærkning, PR, etik og moral  
21.00- Fritid  

Søndag 05.15-05.45 Åbning af spejlnet  
05.45-06.30 Morgenmad 
06.30-11.00 Praktisk spejlnet fangst, håndtering, arts- og aldersbestemmelse i felten   
11.00-12.00 Om andre fangstmetoder 
12.00-14.00 Frokost og afslutning 

 



Praktisk informationer:  

Deltagere der overnatter på stationen, skal medbringe dynebetræk, håndklæde og hvad du ellers har behov 

for. Der er sovesal på 1. sal over fuglestationen med plads til 10 personer. P-plads anvises ved ankomst. 

 

Du bedes inden kurset orientere dig om reglerne for ringmærkning i Danmark ved at have læst 

”Retningslinier for ringmærkning af fugle i Danmark” samt ”Strategi for Ringmærkningscentralen 2017-

2019”, som er udarbejdet af Ringmærkningscentralen og ligger på Ringmærkningscentralens hjemmeside: 

http://rc.ku.dk/retningslinjer/ 

 

Er du i besiddelse af Lars Svenssons ringmærkningsguide (”Identification Guide to European Passerines”) 

eller Laurent Demongins ”Identification Guide to the Birds in the Hand” (eller tilsvarende), så tag den 

endelig med.  

 

Kursusafgiften er 500 kr. for medlemmer af Ringmærkerforeningen og 800 kr. for ikke-medlemmer, som 

dækker ophold, kursusmaterialer og bespisning. Deltagerne står selv for transport til og fra kurset. 

 

Deltagere som ikke har gyldig ringmærkningslicens vil få udstedt en midlertidig tilladelse til at fange og 

håndtere fugle. Hvis du ikke har en gyldig licens så skriv til Jesper J. Madsen (jjmadsen@snm.ku.dk), at du 

deltager samt navn og adresse. 

 

Tilmelding foretages til Henning Ettrup (hettrup@live.dk), og endelig bekræftelse på, at du deltager i kurset, 

sker ved - senest en uge før kurset - at indbetale kursusafgift til Ringmærkerforeningens konto 1981 

7554868678 – eller på MobilePay: 54996. HUSK at oplyse navn og mærk med ”kursus”. 

 

Vi glæder os til at se jer. 

Med venlig hilsen 

Henning Ettrup     Hans Lind     Jesper Johannes Madsen 

Danmarks Ringmærkerforening Gedser Fuglestation Ringmærkningscentralen, SNM 

Tlf. 2340 9406    tlf. 35321097 

hettrup@live.dk    jjmadsen@snm.ku.dk 

 

 


