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Verksamheten vid Märkplats Oxängen, be-
lägen vid Vendelsjön strax norr om Örbyhus 
slott, firade under året 10 år. Det är mycket 
glädjande att kunna säga att verksamheten 
utvecklas mycket positivt. Arbetet har under 
2013 gått enligt planerna − och i flera bemär-
kelser bättre än så. 

RINGMÄRKNINGEN HAR FÖLJT REGLERNA för CES-
projektet  och alla ringmärkningstillfällen 
kunde genomföras som planerat denna torra 
och fina sommar.  Tillgången på kvalificerad 
personal har varit god och flera nya, kun-
niga medhjälpare har dykt upp och deltagit 
i fångsten. Platsen har förbättrats avsevärt 
genom idoga insatser från flera medarbetare 
– nu ser det närmast ut som en liten fältsta-
tion, och det är betydligt lättare att vandra 
mellan nätplatserna. Sist men inte minst har 
verksamheten fått en fastare organisation och 
utgör numera en arbetsgrupp inom UOF. 

Ringmärkning och guidning
Märkningen vid Oxängen startade 2003 och 
firade i år tio år. Det uppmärksammades 
med en jubileumsartikel i FiU nr 2/2013. 
Läs gärna den!

Ringmärkningen har i vanlig ordning pla-
nerats och letts av Anders Arnell, som är den 
som innehar ringmärkningstillståndet. Övriga 
ansvariga ringmärkare under 2013 har varit 
Leo Larsson, Nina Janelm, Peter Schmidt och 
Jan Wärnbäck. Många andra intresserade har 
förtjänstfullt deltagit i fältarbetet och tackas 
för sin insats. Särskilt flitigt medverkande 
har, utöver ovanstående, varit Åsa Steinholtz, 
Anita Janelm, Lars Gotborn, Bernt Thorssell, 
Lars-Erik Larsson och Bengt Neiss. 

Efter en dag med förberedelser startade 
ringmärkningen i gryningen den 12 maj. 
Därefter fortgick arbetet ungefär var tionde 
dag fram till den 24 augusti. Sammanlagt 
genomfördes ringmärkning enligt CES regler 
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Två svartmesar fångades på Vendeldagen
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vid tolv tillfällen. Det innebar att våra elva 
nät satt uppe i sex timmar på samma platser 
varje gång vi ringmärkte. Därutöver hade vi 
en ”fri” märkdag den 7 september. 

Sammanlagt ringmärktes 374 fåglar av 
37 arter inom projektets ram. Ytterligare 
28 exemplar märktes den 7 september.  Vår 
CES-plats tillhör de artrikaste i Sverige.  För 
första gången detroniserades rörsångaren (39 
märkta) från första plats i ringmärkningsligan 
av bofinken (hela 61 ex). De tre följande ar-
terna var rödhake (32), lövsångare (31) och 
blåmes (29). Ny märkart för projektet var den 
mindre flugsnappare som den 18 maj kunde 
plockas ur nätmaskorna. Det blev den 66:e 
arten sedan starten 2003. Totalt har vi nu ring-
märkt 4 716 fåglar vid Oxängen. Vi ser fram 
emot att spränga 5 000-vallen under 2014!

Glädjande under 2013 var också att häck-
ning av flodsångare kunde fastslås genom att 
en nyligen flygfärdig ungfågel fångades den 25 
juli, där det tidigare hade hörts en sjungande 
hane vid flera tillfällen under en längre period.  
Hanen och honan ringmärktes också, den 15 
juni. Den dagen slog också svartvit flugsnap-
pare nytt dagsrekord med fem märkta. Även 
Vendeldagen, den 6 juni, var speciell med 
tre märkta härmsångare (totalt åtta genom 
åren tidigare) och två märkta svartmesar – 
anmärkningsvärt på denna plats långt från 
barrskogen. 

Negativt var dock att skäggmes efter en 
rad hårda vintrar även i år saknades i fångsten 
och att sävsparven var påtagligt fåtalig. Törn-

skata och stenknäck har också minskat tydligt 
i märkprotokollen. 

UNDER FÅNGSTEN GJORDES som alltid åtskilliga 
kontroller av fåglar vi ringmärkt tidigare un-
der säsongen men även flera från gångna år. 
Totalt fångades 23 individer från tidigare års 
märkningar. De äldsta var en trädgårdssångare 
märkt 2007 och en bofink märkt 2008. Båda 
dessa fåglar var vid märktillfället minst ett år 
gamla, så nu var de alltså minst sju respektive 
minst sex år gamla. Sju år för en trädgårds-

Ny märkart 2013 - mindre flugsnappare 18 maj En annan nyhet i år var Åsas fina fågelpåsar!

Årets art - flodsångare, med ringmärkt hanne, 
hona och ungfågel
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sångare närmar sig de högsta siffrorna som 
noterats i Sverige. 

Som brukligt har vi också genomfört 
guidningar och visningar av ringmärkningen. 
På Vendeldagen den 6 juni har intresserade 
kommit sedan 2006 för att uppleva fåglar 
på närhåll. I år infann sig cirka 35 personer 
på denna visning. I övrigt har vi guidat en 
studiecirkel och en UOF-exkursion samt 
allmänt tagit emot många besökare. Den 26 
november höll Anders Arnell ett föredrag i 
Vendels församlingshem om vår verksamhet 
i regi av Föreningen Vendelsjön. 

Förbättringar av platsen
Men det är inte bara CES-projektet som gått 
som smort vid Oxängen. Under arbetets gång 
blev det alltmer uppenbart att förhållandena 
för personalen var långt ifrån optimala. När 
projektet startades 2003 byggdes nätplatser 
och en spång ut i vassen. Dessa har sedan un-
derhållits, och en rastbänk finns, men i övrigt 
har inte mycket gjorts genom åren för att 
verkligen underlätta arbetet för personalen. 
En bro har visserligen byggts över det stora 
diket som skär genom områdets södra del. 
Denna har förvisso förhindrat ofrivilliga bad, 
men det fanns en hel del övrigt att önska. 

FRAM PÅ HÖGSOMMAREN hade vi snubblat 
tillräckligt många gånger på de lömska tuvor 
som doldes av vegetationen på de igenväx-
ande stigarna mellan näten. De manshöga 
brännässlorna var inte heller någon ange-
nämt umgänge. Att arbeta med lien vid varje 
märktillfälle var inte tillräckligt. Något göras 
åt detta. Föreningen Vendelsjön lånade ut 
en röjsåg av professionellt slag. Dock var 
trimhuvudet i klenaste laget. Det blev snabbt 
överhettat i den grova vegetationen varvid 
trimlinan gick av. Det gick åt mer tid att 
åtgärda dessa missöden än att reducera den 
oönskade växtligheten.  Men Föreningen 
Vendelsjön ställde åter upp. Ett trimhuvud 
för hårdfört arbete i grov vegetation med 
tillhörande linor inköptes och från mitten 
av juli gick arbetet som en dans. Visserligen 
svettigt som på det värsta diskotek, men de 
mekaniska problemen var lösta. Under ett par 

dagar röjdes flera hundra meter stigar, något 
som upprepades ytterligare en gång i början 
av augusti. UOF stod för bensinkostnaderna. 
Miljöbensin är inte billig! 

Även samtliga nätgator fick smaka på 
röjsågen och ansades till ursprunglig bredd, 
så att kvistar och grenar i fortsättningen inte 
ska skada näten vid uppsättning och nedtag-
ning. Allt mer skymmande sly nära själva 
märkplatsen avverkades. Bernt Thorssell kom 
på en enkel men genial metod att avlägsna de 
irriterande tuvorna från stigarna. Han sågade 
helt enkelt av dem med en kasserad fogsvans. 
Så jobbar en snickare! Denna metod var 
betydligt snabbare och mindre ansträngande 
än att gräva upp tuvorna, som vi gjorde till 
en början.

UNDER AUGUSTI SATTE BERNT igång med flera 
arbeten som på sikt ska göra arbetet drägligare 
för personalen. Ett helt liv som yrkessnickare 
kom nu väl till pass. En ram av tryckimpreg-
nerat virke tillverkades och fylldes med när-
mare fem kubikmeter grus. Det blev många 
lass med skottkärra innan grushögen hade 
transporterats den ungefär 100 meter långa 
sträckan från parkeringen vid pumphuset och 
ned till märkplatsen. 

Förste röjare Lars Gotborn in action!
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VID DET HÄR LAGET hade även Lars-Erik Lars-
son anslutit sig till arbetsstyrkan och bidrog 
i hög grad när gruset transporterades ut mot 
märkplatsen och senare till stigen ut mot 
vassnäten. Därute hade Bernt nu satt igång 
renoveringen av spången. Allt virke lossades 
från pålarna som stod nedkörda i bottnen. 
Nästan allt gick att återanvända trots de tio 
åren i sumpmarken. Ytterligare en hel del nytt 
virke krävdes dock och mängder av skruv och 
spik förbrukades. Nordupplands Fågelklubb 
ställde upp som en räddande ängel och finan-
sierade såväl grus som byggmaterial.

FRAM TILL OKTOBER hade arbetet, framförallt 
med spången, gynnats av det extremt låga 
vattenståndet i Vendelsjön. Men efter riklig 
nederbörd under hösten avslutade Bernt re-
noveringen av spången, iförd vadarbyxor, med 
vatten till midjan. De yttersta sektionerna 
lämnades till våren eftersom de dels brukar 
skadas av isen, dels för att arbetet på grund av 
vattendjupet kräver tillgång till båt.

Många engagerade – nu även UOF
Lördagen den 16 november samlades hela 
16 personer som på senare tid deltagit i ring-
märkningen vid Oxängen för att diskutera 
verksamhetens framtid. Dagen började vid 

märkplatsen där deltagarna med egna ögon 
kunde betrakta lokalens förändring, samtidigt 
som det medhavda fikat plockades fram. 
Många av deltagarna gick en inspektionsrunda 
mellan nätplatserna. Önskemål om ytterligare 
buskröjning framfördes och idéer om hur 
hanteringen av de (alltför) höga fångstnäten 
skulle underlättas ventilerades. 

Mötet fortsatte under eftermiddagen i 
Ängslyckans Café med diskussion om den 
framtida organisationen. Därvid framfördes 
förslag om att ringmärkningsverksamheten 
skulle organiseras som en arbetsgrupp i UOF:s 
regi, ett förslag som gillades av de närvarande. 
Denna lösning ger ekonomisk trygghet inför 
fortsatta förbättringsarbeten under de kom-
mande åren.  För UOF:s del blir det en ny 
verksamhet som kan utnyttjas för bland annat 
exkursioner och studiecirklar. 

EN ARBETSGRUPP UTSÅGS där licensierade ring-
märkare och andra särskilt engagerade samt 
ansvariga för miljö och anläggningar (Lars 
Gotborn och Bernt Thorssell) ingår. Självklart 
blev Anders Arnell, som startade projektet 
för drygt tio år sedan, sammankallande och 
huvudansvarig. Han kommer även att hålla 
kontakten med Ringmärkningscentralen.

Inför kommande säsong har den illa 
medfarna manskapsvagnen som vi disponerat 
ersatts av en betydligt fräschare som vi fått 
av Lions via Tegelsmora Hembygdsförening. 
Vidare kommer den yttersta delen av spången 
längs vassnäten att byggas klar och problemen 
med att sätta upp de 2,7 m höga näten att lö-
sas. Många andra planer finns också vad gäller 
byte av nätstolpar, förnyelse av nätbeståndet, 
tydligare rapportering på Svalan med mera. 
De ekonomiska bekymren har under alla 
omständigheter lindrats.

Stort tack riktas till alla medverkande och 
alla som ekonomiskt eller på andra sätt stöttat 
oss under året!

VÄLKOMMEN ATT MEDVERKA i projektet eller 
komma ut och hälsa på – ta kontakt med 
Anders tel 0705-23 44 78 eller 
Lars 018-12 66 27.

Årets hjältar Bernt och Lasse diskuterar nästa 
byggprojekt på märkplatsen


