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Årets ringmärkning i Sverige har ännu inte summerats, men det verkar ha varit god tillgång på fåglar i 

vissa områden och klart sämre än normalt i andra områden. Det ska bli intressant att se vad årssumman 

blir så småningom. Den svenska ringmärkningen har under den gångna hösten passerat 15 miljoner 

ringmärkta fåglar sedan starten 1911. När året är summerat kommer vi att kunna fastställa vilken 

märkning som innebar att denna milstolpe passerades. 

 

RCs nyhetsbrev 

I dagarna kommer vi att skicka ut ett nyhetsbrev till de som är registrerade för att få det. Vi uppmanar 

alla märkare som inte redan är prenumeranter att registrera sig samt sprida information om nyhets-

brevet till medhjälpare och andra intresserade. Det går att anmäla sig för prenumeration på museets 

hemsida (länk till RCs nyhetsbrev).  

   

Kommunicera inte ringnummer i sociala medier 

På förekommen anledning vill vi uppmana ringmärkarna att inte cirkulera frågor om ringnummer och 

märkuppgifter i sociala medier. Vi förstår att det kan vara spännande att snabbt få veta, men samtidigt 

riskeras viktig information att tappas. Är man väldigt angelägen att snabbt få information går det bra 

att fråga RC som då kan hänvisa vidare.  

  

Redovisa samtliga kontroller i Fagel  

Samtliga kontroller som görs inom ramen för ringmärkning ska redovisas i Fagel. Detta inkluderar 

såväl egna som främmande kontroller av svenska och utländska märkningar. Vid rapportering av 

märkningar till RC följer även kontrollerna med och de som inte är märkarens egna blir behandlade 

som återfynd.  

 

Europeisk återfyndsatlas 

Tidigare i år blev det klart att EURING kommer att skapa en återfyndsatlas baserad på återfynd som 

finns lagrade i EURINGs databank, där även svenska återfynd ingår. Projektet är finansierat via CMS 

(Convention on Migratory Species) och kommer att pågå fram t o m 2021. Förutom klassiska återfynd 

kommer även en del satellitföljningar och resultat från ljusloggar att ingå. Resultatet kommer att bli en 

webbaserad presentation som förutom att beskriva olika arters flyttning och övervintring också 

kommer att innehålla några specifika delar som bl a beskriver flyttningsperioder, jakttryck och olaga 

jakt och förändringar i flyttningsmönster. Vi kommer att berätta mer om projektet framöver men för 

intresserade finns mer information på EURINGs hemsida och i en nyligen publicerad artikel       

 

Nästa ringmärkarmöte 

Vi planerar att hålla nästa ringmärkarmöte helgen den 23-24 november och vi siktar på att det ska ske i 

Norrland. 
  

Vi på RC önskar alla ringmärkare en God Jul och ett Gott Nytt År! 

 

Thord, Conny, Lennart, Lina, Thomas och Tuomo   

http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/miljoforskningochovervakning/ringmarkningscentralen/nyhetsbrevringmarkning.9005154.html
https://euring.org/research/migration-atlas
https://euring.org/files/documents/LifeCycle_2018_Migration_Atlas.pdf

