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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  

Vi närmar oss slutet på ännu ett ringmärkningsår och det ser ut att bli ett år med höga märksiffror för 
flera arter, vilket innebär att trenden håller i sig där år med lägre totalantal märkta följs av år med klart 
högre märksiffror. Med detta utskick följer Ringinform samt en årssammanställning för märkningen 
2013. 
 

Tillstånd för ljud  
Att använda ljud för att locka och öka fångsten vid ringmärkning är en effektiv metod för vissa arter. 
Standardiserad ringmärkning utan ljud anser RC vara prioriterad inom svensk ringmärkning. Ljud kan 
ändå i vissa fall vara lämpligt att använda, men då med omdöme och en plan bakom användandet. 
Detta innebär att de märkare som har tillstånd för ljud ska fokusera på ett fåtal arter som man normalt 
ringmärker och som man vill öka fångsten av för att få större material. Det krävs särskilt tillstånd från 
RC för att få använda ljud vid ringmärkning och vi har för avsikt att inför 2015 uppdatera samtliga 
tillstånd för att tydligare reglera vilka arter som olika märkare har tillåtelse att använda ljud av i 
samband med sin ringmärkning. En ansökningsblankett bifogas detta utskick och RC kommer att 
bedöma om de sökta arterna är rimliga för den sökande ringmärkarens verksamhet.   

Vi vill samtidigt klargöra att vi inte tillåter att ljud används för att öka fångsten av flyttfåglar under 
våren och att det under häckningstid endast får handla om riktad fångst av revirhållande individer. 
 

Fagel3 
Utvecklingen av det nya programmet för inmatning av ringmärkningsdata har nu kommit så långt att 
ett trettiotal märkare börjat använda det. Slutredovisning för 2014 görs för övriga som tidigare med 
Fagel2 och därefter kommer nya Fagel3-databaser att skapas för alla märkare. Ambitionen är nu att 
inga märkdata för 2015 ska behöva hanteras med Fagel2, så vi kommer att prioritera de som brukar 
märka under vintern. Varje märkare kommer att kontaktas av Thomas innan övergången till Fagel3 
kan påbörjas, eftersom vi då först måste försäkra oss om att alla märkarens data också finns hos RC 
innan en ny komplett databas kan skapas. Har du matat in äldre data vore det bra om du kollar att 
dessa är färdiga att redovisa.  

För att köra det nya programmet krävs att datorn har Windows Vista, 7 eller 8, inkl. löpande 
uppdateringar. Windows XP kommer alltså inte att fungera. För Mac eller Linux-datorer krävs 
motsvarande Windows-emulering. Dock behövs varken Access eller Microsoft Office för att köra 
Fagel3, så vi rekommenderar ingen att satsa pengar på Access-licens. Data kommer dock att lagras i 
en Access-databas, så de som har Access kan ha viss nytta av detta. 

 

Redovisning 
Det är nu hög tid att börja planera för att redovisa årets ringmärkning (senast 15 januari) och för de 
som skulle redovisat sina märkningar i september, och som ännu inte gjort det, är det mer än hög tid. 
 

Ringmärkarmöte 
Planeras att hållas i Varberg veckoslutet 6-8 november 2015 i samarbete med Getteröns fågelstation. 
Mer info kommer senare. 
 
Vi på RC önskar alla ringmärkare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 
Thord, Conny, Lina, Thomas och Tuomo  


