
 

   

 Datum 

2019-06-20 
T188  

  

  Till 

RCs ringmärkare 

 

 

Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska riksmuseet 

 

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-519 540 80 
Box 50007 Frescativägen 54 bird.ringing@nrm.se 

104 05 Stockholm 114 18 Stockholm  

 

15 miljoner ringmärkta fåglar har passerats 
Som vi nämnde i förra T-meddelandet och i det senaste nyhetsbrevet passerades en milstolpe 

under hösten i och med att 15 miljoner fåglar ringmärkts i Sverige sedan starten 1911. När vi 

nu har alla märkningar på vår server har vi försökt ta reda på vilken fågel som var den 

15 miljonte. Det visade sig att det inte vara så lätt, men vi har kunnat fastställa att den märktes 

mellan kl 07 och 08 måndagen den 1 oktober. Under denna timme ringmärktes 774 fåglar och 

antalet fåglar som ringmärktes totalt under dagen uppgår till 3581 av 58 arter, varav 1081 var 

blåmes. Antalet märkare som redovisat märkningar den 1 oktober uppgår till 42. Under 2018 

ringmärktes totalt 310 885 fåglar i landet och en årsöversikt för 2018 finns nu på museets 

hemsida (länk till sammanställning).  

 

Ringmärkarmöte 
Höstens ringmärkarmöte kommer att genomföras helgen den 23-24 november i Umeå 

(Holmsund), i samarbete med Umedeltats fältstation. Mötet kommer att pågå från lördag 

förmiddag till söndag vid lunchtid. Som det ser ut nu kommer mötet att hållas på 

Västerbacken Hotell & Konferens i Holmsund. Utförligare information kommer att skickas ut 

i augusti.    

 

RCs nyhetsbrev 
I slutet av maj skickade vi 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 nyhetsbrevet till medhjälpare och andra intresserade. Det går att anmäla sig 

för prenumeration på museets hemsida (länk till RCs nyhetsbrev).  

Tänk på att vi gärna tar emot bidrag till nyhetsbrevet. 

   

Glöm inte att 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.  

 

Minskad personalstyrka 
I slutet av maj gick en av RCs medarbetare, Conny Kroon, i pension. Han började arbeta på 

museet redan 1975 och har sedan 1990-talet arbetat på RC. Lennart Sandberg som bistått oss 

här på RC under nio månader har också gått i pension och slutade i april. Det ser i nuläget inte 

ut som om RC kommer att få någon ersättare för Conny.    
  
 

Vi på RC önskar alla ringmärkare en trevlig sommar! 
 

Thord, Lina, Thomas och Tuomo   

http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/miljoforskningochovervakning/ringmarkningscentralen/nyhetsbrevringmarkning.9005154.html
https://www.nrm.se/download/18.767d482116b4268d8b112625/1560948963543/%C3%85rsrapport%202018.pdf

