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Efter en tämligen intensiv vår för oss på RC är det först nu som vi fått möjlighet att göra vårens 
utskick till ringmärkarna. Flytten av RC till nya lokaler och omorganisationen på museet har tagit en 
hel del tid. Senast RC flyttade var för drygt 30 år sedan så det fanns en del att gå igenom. Vi börjar nu 
så smått komma in i det nya, men vi har fortfarande en liten eftersläpning när det gäller hanteringen av 
återfynd.     
 

Ny version av FAGEL under utveckling 
Vi har under våren påbörjat utvecklingen av en ny version av Fagel som ska kunna köras som ett 
fristående program. Vi har fått möjlighet att under några månader anställa Bo Nielsen för att hjälpa 
Thomas med den initiala utvecklingen. Förhoppningen är att programmet ska kunna börja användas 
under nästa år. 
 

Ringmärkarmöte i höst   
Vi räknar med att genomföra ett ringmärkarmöte på riksmuseet i höst. Prelimininärt kommer mötet att 
äga rum helgen 23-24 november. Vi återkommer med närmare detaljer efter sommaren. 
  

ICONA Madrid har åter kommit igång    
Den spanska centralen i Madrid har börjat fungera igen och vi har nyligen fått flera rapporter om 
påträffade fåglar. Eftersom arbetet legat nere i närmare 1,5 år så kommer det nog att dröja ett tag innan 
de har arbetat sig igenom eftersläpningen.  
 

Redovisning av årets märkningar 
Vi vill påminna om att de som ringmärkt fåglar under våren ska redovisa detta under sommaren och de 
som inte märker under hösten ska slutredovisa senast den 15 september. Samtliga märkningar som 
utfördes i Sverige under 2012 finns hos RC i datalagd form och därmed har en viktig milstople för 
svensk ringmärkning uppnåtts. Detta kommer bl a att innebära en smidigare återfyndshantering. Läs 
mer om detta i vårnumret av Ringinform.  
 

Återfyndshanteringen 
När det gäller utländska fynd som påträffas i Sverige av privatpersoner så rapporteras en del direkt till 
den central som berörs. Den berörda centralen svarar sen rapportören och vi får en kopia av återfyndet. 
Dessa fynd har inte tidigare datalagts på RC eftersom de var färdigbehandlade när vi fick uppgifterna, 
men fr o m 2013 har vi bestämt att även dessa ska dataläggas på RC så att vi får en komplett översikt 
över utländska fynd i Sverige.  
 

EURING-möte i Finland 
I början av september kommer ett EURING-möte att anordnas i Finland och eftersom mötet nästan är 
på hemmaplan kommer hela RCs personal att delta.       
     

Vi kommer att ha bemanning på RC hela sommaren. 
 
Vi på RC önskar alla ringmärkare en fortsatt trevlig sommar! 
 
Thord, Conny, Lina, Thomas och Tuomo 


