
SKOVSNEPPE PÅ LANGFART: 

RINGMÆRKET i Danmark, 
SKUDT i Skotland
En sen aften i november 2018 blev en ung skovsneppe fanget og ringmærket  
på den gamle flyveplads ved Oksbøl i Vestjylland. Tre måneder senere havde 
fuglen krydset Nordsøen og blev nedlagt nær Edinburgh i Skotland.
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NATUR/VILDTFORVALTNING: Skov-
sneppen er på mange måder en usæd-
vanlig fugl. I modsætning til andre 
vadefugle er den tilknyttet fugtige 
skove og plantager, hvor den yngler 
uden at tiltrække sig megen opmærk-
somhed. Skovsneppe træffes i Dan-
mark året rundt, både som ynglefugl 
og som træk- og vintergæst. Eftersom 
skovsneppen trækker om natten, kan 
man på visse morgener opleve, at et 

stort antal snepper pludselig er duk-
ket op; natten har bragt et sneppefald 
med sig.

Ganske som jægere anser en succes-
fuld sneppejagt for at være en noget 
nær fortryllende begivenhed, så er 
fangst af skovsnepper noget helt sær-
ligt for ringmærkere. Siden 1921, da 
den første blev ringmærket, er der kun 
ringmærket 2.240 skovsnepper i Dan-
mark. De fanges oftest efter mørkets 

Igennem de seneste 15 år er der i 
gennemsnit ringmærket 26 skovsnep-
per årligt, varierende fra tre til 80 
fugle pr. år, men i 2018 var der øget 
fokus på arten takket være en særlig 
indsats i det vestjyske. Ringmærkere 
fra Blåvand Fuglestation besluttede 
sig for at gøre en særlig indsats for at 
fange den nataktive fugl, og indsatsen 
var i høj grad vellykket. Skovsneppen 
fra Oksbøl blev således én blandt i alt 

frembrud ved brug af et net og en kraf-
tig lyskegle, og der ringmærkes nor-
malt kun få om året i Danmark. Til 
gengæld er andelen af genmeldte ringe 
forholdsvis høj. Gennem sådanne gen-
meldinger har Ringmærkningscentral-
en modtaget informationer om over 
10 % af de ringmærkede skovsnepper, 
og her spiller jægere i ind- og udland 
en meget stor rolle, idet de leverer stør-
stedelen af de mange genmeldinger. 

Har du nedlagt 
en ringmærket fugl? 

Så husk at indberette den til Ring-
mærkningscentralen på Statens Na-
turhistoriske Museum i København. 
Dette kan gøres på mail, telefon eller 
via hjemmesiden www.fuglering.dk.

Ringmærkeren studerer vingen for  
at aldersbestemme skovsneppen.

I pandelampens skær ringmærkes  
skovsneppen med en stålring.

56 skovsnepper, som i 2018 blev ring-
mærket i Vestjylland. 

Der er i skrivende stund indløbet 
genmeldinger af tre af de ringmærkede 
fugle fra 2018. De blev alle tre ring-
mærket som ungfugle, og de blev alle 
genmeldt efter at være blevet nedlagt 
under jagt. Den ene var som nævnt 
nået helt til Skotland, og genmeldingen 
af den fugls metalring viser os altså, at 
nogle skovsnepper på træk kommer 

langt omkring allerede i deres første 
leveår. Andre opholder sig dog i Dan-
mark i en længere periode. De to andre 
unge skovsnepper, som blev fanget og 
ringmærket samme sted i begyndelsen 
af november, blev nedlagt i Danmark 
henholdsvis to og 111 km fra ring-
mærkningsstedet. Den sidste blev ned-
lagt i januar og har formodentlig til-
bragt vinteren i Danmark.
ihs@jaegerne.dk

Den ringmærkede skovsneppe krydsede Nordsøen, inden den blev nedlagt mere end 750 km fra 
ringmærkningsstedet.
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