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Nøddekrigen yngler i nåleskovsområder i Norge, 
Sverige, Finland og i De Baltiske Lande, og her-

fra videre gennem det nordlige Rusland til Stillehavet. 
Arten yngler desuden i bjergegne i Central- og 
Sydøsteuropa. Fuglene er normalt standfugle og ses i 
Danmark i forbindelse med invasioner. Efter sådanne 
invasioner kan enkelte par blive i landet og evt. yngle. 
Der forekommer to underarter i Danmark, tyknæbbet 
nøddekrige, N.c. caryocatactes, fra Vesteuropa og tynd-
næbbet nøddekrige, N.c. macrorhynchos, fra Sibirien.  

Mærknings- og genmeldingsdata
Der er ringmærket 83 nøddekriger i Danmark, flest 
i 1928 (17), 1968 (16), 1969 (7), 1985 (14) og 1986 
(9). Nøddekrigerne er ringmærket af hhv. Dansk 
Ornithologisk Central (18), Vildtbiologisk Station 

Kalø (1) og Zoologisk Museum (64). Kun én af de 
mærkede fugle er genfundet (1,3 %). I Danmark 
er fundet otte nøddekriger, ringmærket i udlandet. 
Fuglene er alle fundet i forbindelse med store invasi-
onsår i hhv. 1968 (4), 1975 (1), 1977 (1), 1978 (1) og 
1989 (1).

Træk og overvintring
Den eneste danskmærkede nøddekrige, som er gen-
fundet, blev mærket som voksen på Saltholm 29. okto-
ber under invasionen i 1961 og fundet død 1. marts 
1962 i Dragør på Amager. 

De otte nøddekriger, der er fundet i Danmark med 
udenlandske ringe (fig. 1), stammer fra hhv. Norge (1), 
Sverige (3), Tyskland (2) og Kaliningrad (2). Fuglene 
er mærket fra 8. august til 12. oktober og fundet i 
Danmark fra 13. oktober til 28. marts – alle inden for 
et halvt år efter mærkningen. Fuglene fra Kaliningrad 
og Tyskland (Sild) blev fundet i Jylland under invasio-
nen i efteråret 1968. 

De tre svenske fugle er alle ringmærket midt i sep-
tember under invasioner i 1970’erne. To er ringmær-
ket ved Falsterbo (fig. 1). Den ene blev mærket 15. 
september 1975 og genfundet 27. december samme 
år på Bornholm. Den anden blev mærket 13. sep-
tember 1977 og genfundet 17. december samme år 
ved Nykøbing Sjælland. Den tredje svenske fugl blev 
ringmærket ved Kullen 11. september 1977 og fundet 
28. marts 1978 syd for Kirke Hvalsø på Midtsjælland. 
Der er ikke genfundet ringmærkede nøddekriger i 
Danmark siden 2. februar 1989, hvor en norsk fugl 
blev fundet ved Gilleleje (fig. 1). 

English summary
The nutcracker is a rare passage migrant and an irregular 
irruptive winter visitor. Seventy-nine nutcrackers have been 
ringed and one of these recovered (1.3 %). Eight birds ringed 
in Norway, Sweden, Germany and Kaliningrad have been 
recovered in Denmark. The birds were ringed from 8 August 
to 12 October and recovered from 13 October to 28 March, 
all within six months of ringing.

Fig. 1. Mærkningslokaliteter forbundet til genfundslokaliteter for 
nøddekrige genfundet i Danmark (n=9). Ringing sites connected to 
reecovery sites of nutcracker recovered in Denmark (n=9).
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