
Till tidigare och möjliga deltagare i CES Sverige 2019 
 
Bästa medarbetare! 
 
Det är snart dags för årets CES och vi hoppas att de flesta vill fortsätta även detta år, samt att vi får 
med några nya platser. Även denna vinter har det varit väldigt mycket att göra på RC, så vi har endast 
klarat av att göra en kortfattad CES-rapport för 2018 som bifogas. För oss som mest vistats i sydöstra 
delen av landet var årets resultat överraskande positivt. Data från vår CES-verksamhet har även 
levererats till EURINGs CES-projekt. Detta har ännu inte resulterat i rapporter, men när det gör det 
kommer vi naturligtvis att se till att ni får ta del av dessa. 
 
Här kommer instruktioner och blanketter, som i huvudsak är som tidigare. De som fångar i, eller i nära 
anslutning till, bladvass ska också kontrollera tillgången på bladlöss. Vi hoppas att alla berörda 
kommer att medverka. Se instruktion och blankett. Alla blanketter, instruktioner, några årsrapporter 
och de senare årens utgåvor av Ringinform finns på Ringmärkningscentralens hemsida för 
ringmärkare: www.nrm.se/rc/markare 
 
Även om ett standardiserat genomförande är grunden för hela projektidén behöver det inte alltid 
betyda att reglerna i alla lägen skall tolkas bokstavligt. Har Du funderingar över reglerna är du 
välkommen att höra av Dig och diskutera saken, så vi kan göra en gemensam bedömning. 
 
Det är nödvändigt att redovisningen sker så snart fältarbetet är avslutat, och åtminstone inte senare 
än 15 september! Det ger oss välbehövlig tid för sammanställning, utvärdering och rapportering. Om 
inte annat överenskommits med RC ska redovisningen av CES-data ske med Fagel3. Det praktiska 
arbetet med projektet kommer även i år att skötas av RC.  
 
Tveka inte att höra av Dig med eventuella frågor och funderingar!  
Lycka till med fältarbetet! 
 
Thomas Wenninger och Thord Fransson  
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