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Antalet ringmärkta fåglar i Sverige under 2009 blev, som vi antydde i förra utskicket, klart lägre 
än tidigare år och märkningen sammanfattas i det nummer av Ringinform som bifogas i vårens 
utskick. I Ringinform ingår också en sammanfattning av fjolårets återfyndshantering som nu 
fungerar väldigt bra i de system som utvecklats under de senaste åren. 
 
Det omställningsarbete som museet går igenom har inte drabbat RC i någon större omfattning 
och den aviserade flytten till lokaler som ligger i anslutning till övriga vertebratenheten kommer 
förmodligen att ske först nästa år. Thord är, liksom under fjolåret, tillförordnad enhetschef för 
hela vertebratenheten, vilket innebär att viss tid måste ägnas åt administration.    
 
Vårens utskick har vi valt att för första gången göra digitalt till märkare där vi har e-postadress 
registrerad. Detta innebär påtagligt mindre arbete för oss på RC, men också en klar besparing i 
form av portokostnader. Om någon märkare har problem med att få utskicket digitalt – kontakta 
RC. Om någon märkare som får utskicket via vanlig post istället skulle kunna ta emot framtida 
utskick via epost – kontakta gärna RC och meddela detta.    
 
Vi har nyligen fått indikationer om att Fagel2 inte kommer att kunna köras via det officepaket 
som snart kommer ut på marknaden (Office 2010). Läs mer om detta i Ringinform. 
Förhoppningen är att vi så småningom ska kunna utveckla Fagel3 som ett fristående program, 
men det kommer nog att dröja en tid. 
 
I samband med detta T-meddelande vill vi påtala för ringmärkare som sysslar med ringmärkning 
i holkar att endast göra detta i holkar som man själv satt upp eller där man fått klartecken att 
märka av den som satt upp dem. Detta för att undvika onödiga konflikter.       
 
Nästa år firar ringmärkningen i Sverige 100 år och vi räknar med att kunna uppmärksamma detta 
på flera sätt. Vi hoppas bl a kunna ordna ett lite mer omfattande ringmärkarmöte (fre-sön) 
någonstans i södra Sverige, lämpligen i början av november. Idéer eller förslag runt detta 
mottages tacksamt av RC.  
 
Tänk på att fortlöpande redovisa märkningar under året så att vi kan behandla inkomna återfynd 
utan onödig fördröjning. Observera att märkare som avslutar sin verksamhet under sommaren 
ska slutredovisa senast 15 september. 
Som det ser ut nu kommer RC att vara bemannat hela sommaren. 
     
Vi på RC önskar alla ringmärkare en trevlig sommar! 
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