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Det är med stor tillfredsställelse som vi nu kan meddela att ringmärkarnas årliga avgift 
kommer att tas bort! Beslutet togs av museets ledning i november och vi uppfattar det som 
en tydlig bekräftelse på att museet värdesätter verksamheten och det arbete som ringmärkar-
na utför. Museet kommer samtidigt att verka för att andra intressenter ska bidra med stöd till 
det nationella uppdrag som ringmärkningen innebär.  
 
Rutinerna för att förnya licenserna kommer att förändras och nästa år kommer slutredovis-
ningsblanketten att innehålla en fråga om märkaren vill fortsätta även efterföljande år. Inför 
2007 gäller att alla ringmärkare som vill ha sin licens förnyad måste meddela detta till 
RC senast 31 januari! Meddela detta i brev, fax eller via e-post till bird.ringing@nrm.se. 
 
Märkare som uteblir med svar kommer att betraktas som avslutade. Om en avslutad licens 
skall förnyas krävs en särskild ansökan. De märkare som har godkända medhjälpare ska 
samtidigt också meddela vilka de vill ska få licens 2007. Medhjälpare till privata märkare 
måste godkännas av RC, så de namn som anges måste vara godkända sedan tidigare. Fågel-
stationerna kan anmäla namn för stationslicenser även senare, men det vore bra om en första 
lista på namn sänds till RC under januari.  
 
Samtliga märkningar utförda under 2006 tillsammans med fullständig slutredovisning ska 
vara hos RC senast 15 januari. Märkare som fortfarande inte redovisat uppmanas påbörja 
detta snarast. Ny licens kommer inte att sändas ut förrän RC fått in en fullständig redovis-
ning. Observera att vi inte kommer att sända ut ringar till märkare som inte har slutredovisat.   
 

Märkfiler och digitala redovisningsblanketter ska nu sändas till     redovisa.rc@nrm.se  
(digitala blanketter finns att ladda ner på RCs interna sidor, se nästa sida) 
 
Förnyat tillstånd för fångstredskap kommer att sändas ut tillsammans med ny licens för 
2007. Tillstånden kommer att baseras på de uppgifter som vi sedan tidigare har registrerade 
för respektive märkare. Observera att alla fångstmetoder som används vid ringmärkning 
måste vara godkända av RC. Vi vill här också passa på att påminna om att det inte är tillåtet 
att färgmärka fåglar utan RCs tillstånd! Det nya tillstånd som RC fått från Naturvårdsverket 
gäller till 2009-12-31.  
 
Personalsituationen på RC har förbättrats. I somras började Thomas Wenninger som förste 
assistent och han kommer bl a att arbeta med RCs databaser. Thomas har lång erfarenhet av 
ringmärkning och är aktiv vid Landsorts fågelstation. Susanna Hall har varit projektanställd 
sedan sommaren och är kvar till mars. Susanna har bl a arbetat med RCs hemsidor och med 
manuskripten till volym 2 och 3 av ringmärkningsatlasen.  
 
Datautveckling. Fagel2 har förbättrats avsevärt under året. Förändringarna har varit ganska 
genomgripande och tyvärr medfört att flera av de uppdateringar som gjorts innehållit 
”buggar” som uppmärksammats av märkare. Vi räknar med att denna fas nu är passerad och 
att programmet ska fungera utan större problem.  
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Under det närmaste halvåret kommer RC att fokusera på utvecklingen av det nya programmet 
för att hantera och registrera återfynd. Så småningom kommer återfyndsbreven att skrivas ut i 
A4-format och även kunna distribueras via e-post. 
 
Hanteringen på RC underlättas avsevärt av att vi har märkningarna i datalagd form. Under 
2005 mottogs ungefär 78 % av märkningarna i datalagd form från märkarna. Detta är en 
mycket bra siffra, men vi ser gärna att andelen ökas ytterligare. Märkare som är intresserade 
av att börja datalägga sina märkningar uppmanas ta kontakt med RC.  
 
Vi har också för avsikt att börja arbetet med att samla in datalagda märkningar från tidigare 
år som saknas på RC. Vi har gjort en genomgång och vet vilka märkare som bör ha filer med 
märkdata. Märkare som vet med sig att de har filer bör kontrollera att de kan hitta dem och 
placera dem på ett säkert ställe. Vänta sen på att kontakt tas från RC.   
  
GBIF är ett projekt som har för avsikt att göra biologisk information tillgänglig via internet 
(se bifogad folder). Den information som är intressant för projektet är bl a observationsdata 
och RC räknar med att överföra uppgifter baserade på märkdata till projektet under våren. 
Rapportsystemet Svalan är redan kopplat till GBIF. De uppgifter som kommer att tas ut är 
tidpunkt, art, ålder, kön, koordinat, plats och provins. Vi kommer alltså inte att ta med 
ringnummer eller biometri. Vi kommer inte att lämna ut koordinater för skyddade arter och 
räknar med att också utelämna närmare koordinater för bomärkning av ytterligare några arter. 
Det kommer att framgå att uppgiften är en ringmärkning som kommer från RC, men inte vem 
som har märkt fågeln. Genom att bidra med data till projektet tror vi att vi har goda chanser 
att få extra resurser för att kunna datalägga den andel av märkningarna som idag inte är 
datalagd. 
 
RCs hemsidor (www.nrm.se/rc) har förnyats och utvecklats avsevärt under det senaste 
halvåret. Vi kommer fortlöpande att lägga ut nyheter om återfynd och annat spännande som 
hänt i svensk ringmärkning på RCs hemsida, så gå gärna in och titta!    
 
Intern information för märkare (blanketter, Ringinform, dataprogram mm) har nu samlats 
under en gemensam hemsida med adressen www.nrm.se/rc/markare. Det finns ingen länk 
från RCs allmänna sidor till dessa sidor eftersom de innehåller information och material som 
endast är avsedda för ringmärkare. Vi uppmanar märkarna att lägga till adressen i sina web-
läsare och gå in och titta hur sidorna är uppbyggda. 
 
Arbetet med ringmärkningsatlasen fortsätter, och vi räknar med att båda de kvarvarande 
volymerna ska ges ut under nästa år. 
 
Under det gångna året har två ringmärkare som betytt mycket för svensk ringmärkning gått 
bort, Nisse Lundmark, Sundsvall, och Erik Borgström, Råda. Nisse började ringmärka redan 
1944 och var aktiv ringmärkare i drygt 60 år! Han var en känd profil i Ringmärkarsverige 
och gjorde regelbundet reklam för ringmärkning i olika tidningar och TV. Erik började märka 
på 1960-talet och märkte drygt 80 000 fåglar. Han var inte bara en energisk ringmärkare utan 
skrev också ett flertal artiklar i Vår Fågelvärld och Ornis Svecica baserade på resultat från sin 
ringmärkning.   
 

Vi på RC önskar alla ringmärkare en riktigt God Jul och ett riktigt Gott 
Nytt År! 
 
Thord Fransson, Susanna Hall, Klas Karp, Conny Kroon, Roland Staav, Bo Sällström, Ulla Britt 
Sällström och Thomas Wenninger  
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