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Årets märkning är svår att bedöma men allt tyder på att antalet ringmärkta fåglar inte kommer att 

överstiga 300 000, vilket är något lägre än normalt (medeltal 1990-2018: 307 344). Vi vill samtidigt 

passa på att påminna de ringmärkare som har tillstånd att märka fram till årsskiftet att inkomma med 

sina slutredovisningar senast 15 januari, så att vi kan summera 2019 års märkningar.  

   

Ringmärkningsnämnden 

I Sverige finns sedan lång tid tillbaka en rådgivande nämnd för ringmärkning. Representanter i 

nämnden är dels de organisationer som innan RC bildades bedrev ringmärkning med egna ringar, d v s 

Naturhistoriska museet i Göteborg, Sveriges Ornitologiska Förening, Skånes Ornitologiska Förening 

och Svenska Jägareförbundet. I tillägg inbjuds också Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket att 

utse representanter. Dessutom representeras Sveriges ringmärkare av en ledamot för enskilda märkare 

och en för fågelstationer. Nämndens funktion är att vara rådgivande i vetenskapliga, tekniska, 

ekonomiska m fl frågor och sammanträder minst en gång per år. 
 

Vid det senaste ringmärkarmötet valdes Gittan Matsson som representant för enskilda märkare och 

som hennes suppleant valdes Håkan Söderman. Bo Nielsen valdes som representant för 

fågelstationerna och som hans suppleant valdes Adam Bergner. 

 

Förslut ringarna ordentligt!  

Vid några tillfällen under året har vi fått information om att ringar inte har varit förslutna ordentligt. 

Det har inte handlat om några uppkomna skador, men vi vill ändå klargöra att det är viktigt och 

ringmärkarens ansvar att se till ringarna är ordentligt och noggrant hopklämda.  

Vi rekommenderar märkarna att använda håltång för mindre ringar.  

 

RCs nyhetsbrev 

I dagarna har vi publicerat ett nyhetsbrev till de som är registrerade för att få det. Där kan man bl a 

läsa om återfynd under hösten av tallbit och nya åldersrekord. Vi uppmanar alla märkare som inte 

redan är prenumeranter att registrera sig samt sprida information om nyhetsbrevet till medhjälpare och 

andra intresserade. Det går att anmäla sig för prenumeration på museets hemsida (länk till RCs 

nyhetsbrev). Vi tar gärna emot bidrag till nyhetsbrevet. 

 

Ny medarbetare på RC 

Som ni alla vet kommer Lina att sluta vid årsskiftet. Tjänsten har varit utlyst och i dagarna har det 

blivit klart med vem som får tjänsten. Det blir Ian Henshaw och han kommer att börja den 24 februari. 

Ian har mångårig erfarenhet av ringmärkning både i Storbritannien och i Sverige. Under de senaste 

åren har han bedrivit ringmärkning vid en CES-plats i Uppland.     

 

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

 

Thord, Lina, Thomas och Tuomo   

http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/miljoforskningochovervakning/ringmarkningscentralen/nyhetsbrevringmarkning.9005154.html
http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/miljoforskningochovervakning/ringmarkningscentralen/nyhetsbrevringmarkning.9005154.html

