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Det dröjer någon månad innan vi kan summera märkningsåret 2003, men det tycks som om 
märksiffran kommer att bli högre än föregående år. Antalet registrerade återfynd har ökat 
och har för första gången passerat 4000 under ett år. En del av ökningen beror på att vi nu 
ger upprepade avläsningar av samma fågel ett diarienummer per månad i stället för ett per 
säsong. En annan del av ökningen beror på att rapporterna som kommer in via internet ökat, 
första årets 300 dubblerades under 2002 till 600 och ökningen fortsätter med drygt 1100 
erhållna under 2003.  
 
Förändringar står för dörren och vid årsskiftet planeras nya datarutiner för återfyndsregist-
reringen att införas. Detta innebär bl a att återfyndsbreven kommer att förändras och skrivas 
ut i A4-format. Rapportörer som skickat in rapporten via internet kommer också att få svar 
via internet. Så småningom kommer vi troligen att fråga vilka märkare som kan tänka sig att 
få sina fynd utsända via internet, vilket kommer att innebära mindre arbete på RC. Dessa 
förändringar kan innebära vissa störningar i arbetet på RC under början av nästa år.  
 
Årsavgiften för 2004 är oförändrad och inbetalningskort medföljer detta utskick. Observera 
att avgiften ska betalas senast under februari. Försenad avgift innebär merarbete för RC, 
så vi ber märkarna att betala i tid! Ringmärkare som har godkända medhjälpare ska vid 
betalning även ange namn på dessa. Även i år gäller att märkare som driver en CES-plats 
och har medhjälpare för detta, inte behöver erlägga avgift för dessa medhjälpare. De ska 
fortfarande vara godkända av RC och namnges på inbetalningskortet (lägg även till ”CES”).    
 
Redovisning av märkningar utförda 2003 ska vara slutredovisade senast 15 januari. Ny 
licens skickas ut först när komplett redovisning (samtliga blanketter inklusive uppgift om 
förolyckade fåglar) och avgift erlagts.  
 
Ringmärkare som avänder Fagel2 ska i tillägg till T23 - blad3 också sända in en utskrift med 
en årssummering från Fagel2. Detta gör det möjligt för oss att kontrollera att vi har samma 
data som märkaren. Vid förra årsskiftet var det flera märkare som inte hade sänt in alla 
märkningar som de utfört under året.  
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Kontroller av märkta fåglar i samband med ringmärkning ska alltid sändas in av 
huvudmärkaren, även om fågeln kontrollerats av en licensierad medhjälpare. Märkarnumret 
som registreras vid dataläggningen refererar till huvudmärkaren, som också är den som får 
svaret från RC. Huvudmärkaren ska se till att medhjälparen informeras. Om medhjälpares 
namn förekommer på rapporter kan det uppfattas som en privatperson och detta är inte 
lyckat. 

 
Ringmärkare som använder Fagel2 ska rapportera sina kontroller separat, även om de 
automatiskt följer med när märkdata redovisas. Främmande kontroller plockas lämpligen ut 
med den speciella rutin som finns inbyggd i rapportmodulen. Kontrollerna kan antingen 
sändas in i brev, med fax eller sparas digitalt (via OfficeLinks om märkaren har Access) och 
sändas via epost till bird.ringing@nrm.se.  
 
Kontroller av främmande fåglar kan också rapporteras via det formulär som finns på RCs 
hemsida. Det är, som påtalades i vårens utskick, viktigt att ringmärkarna bara sänder in 
kontroller vid ett tillfälle. Det händer fortfarande att en del märkare rapporterar samma fynd 
två gånger.  
 
Digitala blanketter kommer successivt att tas fram i form av pdf-filer som ska kunna 
laddas ner från RCs hemsida. Förhoppningsvis kommer det att kunna ske redan i januari.  
En del blanketter kommer att kunna fyllas i digitalt och sändas in till RC via epost.  
Adressen till sidan kommer att bli www.nrm.se/rc/blanketter/blanketter.html och den 
kommer inte att ha någon öppen länk från de övriga sidorna.  
 
Ringmärkningsatlasen volym 2 är något försenad, men arbetet med den slutliga genom-
gången pågår. 
 
 
Vi på RC tackar alla ringmärkare för det gångna året och önskar ett 
riktigt GOTT NYTT ÅR! 
 
Thord Fransson 
Klas Karp, Conny Kroon, Tobias Medin, Roland Staav, Bo Sällström & Ulla Britt Sällström   
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