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RCs medarbetare 

CESSverip. I Ar deltog Hta igen 28 fsngstplatser. Resultatet 
sammanfattas l i i m  fim gret i Ringinform. Fortfarande g11l1er att 
ju fler platscr s o m a  representerade, dess Wttre och &rare blii 
ksultatk. Ytterligare fs;lgstplatser beh6vs t ex i vass. 

Ett bra s&tt tt om nHgra miirkare slh sig ihop om en plats. Samonlnare fir hela projektet 
&, tillsamrnans med RC, Thomas Pettersson, Vibtenb. 

Publikationer. Till vbumret av Ringinform firbereds en lista med under Ar 2000 
publicerade arbeten dlir material frh svensk ringmgdming in@. Har du publicerat 
&ot Adant arbete s b d  dH en ex till RCs bibliotek. 

TIllstPnd att anvHnda niit och mdra nngstredskap. F6myat tillst?ind fir riksmuseets 
~fgn&kare  an anvhda ndlt vid fhgst av &I= Mr rinfgn&kning erh6lls i december 
1999 frh Naturvhdsverkd De r i n ~ i l b r e ~ s o m  tKr &v~lnda nilt ska ha en aktuell 
ko~ia  av tillstandet (kltitzt t o m 2005 12 3 1 ). som kan fss frh RC. 
A& tillstand att v iar inbkning a n ~ ~ b n n a t f b n ~ s t r e h k a p  h fir att fsnga 
w a r  (ocM giltigt t o m 2005 12 3 1) kan &kas via ringmiirknhgxatralen. Det 
som beh6vs & en skriftlig &kan s a d  till ringm8rkningscentralen med beskrivning 
av fhgstredskapet och projektet. 
Vidare st& i Statens naturv&erks firfattningssamlii (SNFS 1998:3 8 60) an 
artificiella Ijuskdllor eller bandspelare inte tKr anvhdas i syfte ait locka eller mota vilt 
vid jakt. Rinmlrning rlllcnas som jakt. RC har e r W t  tillshd att f8r r b g d b h g  fi 
anvhda bandspelare och artificiell ljusldllla (giltigt t o m 2001 12 31). Om du fir dgot  
riqpiirkningsprojekt & beroende av en sHdant tillshd, h6r d& av dig till RC. Vi kan 
dA, till de ringmiirkare som har &ant projekt an det beh6vs, ge tillstbd pH samma s5tt 
som fir mvhdning av d t .  

Lokaluppgifter f6r hotade hickplatser. Den mtin som inR5rts och vad som giiller pB 
detta o d e  beskrevs i T 146 daterat 2000-05-25. Den nya mtinen fungerar bra, men 
nHgra miirkare hat h u  inte tilllimpat den fullt ut. Ring&kningsn&m~en betonade vid 
& m6te &rigen vikten av att l&&diga uppgifter om art, tidch plats ska biiogas 
alla &Iar som ringmiirks, men att uppgiftema Mr hotade arter &behandlas pt3 RC. 

RingbestHllningar. T h k  pB an g6ra ring- i god tid. Du riskerar l b g  
leveranstid, om du drdja med att bestitlla ringar till i juni, som alltid tt en stressig 
m b d  pB RC. 

Chrerl~t aldrig ringar. Aterfyndshanteringen bygger pH an den miirkare som fatt 
ringama ocksa redovisar m&hhgama. IvWkare fik M r  aldrig 6verlHta ringar till 
annan miirkare, aldrig utan an man i fiw1g fatt ett klart godlrHnnande frh RC. 
Ringbediningar till RC levereras nibtan alltid mycket snabbt. 
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Fagel 2. Dataprogrammet Fagel 2 har nu tagits i bruk. Hittills har nZirmare 80 miirkare 
b e d l t  ~ a g e l 2  &h ca 40 har redovisat Brets miirkningar rned datafiler ur Fagel 2. Du 
sorn &mu inte har Fagel 2 kan beWla det med hjtilp av b i i d a  formul&. 

For dig som redan anvdnder Fagel 2. Flera av Fagel 2-modulema har under Hret 
uppdaterats i omgingar. En moduls uppdateringsdatum syns i dess startformuliir i nedre 
hab hornet. SenGe datum f i r  de moduler som uppda~rats iir : BackupDb 2000-10- 
26. BearbetaDb 2000-09-13. InmatninnsDb 2000-12-05. Ra~mrtDb 2000-09-25 och 
~ c k o d ~ i s t a  2000-12-08. S e k  versiiner kan tankas nkd d.iekt via internet frHn 
www.m.selrdfageWfage12.html- d& ser du datum fir  senaste uppdateringar och kan 
genom att kiicka pH respektive modulnamn direkt ta ned den till din egen Fagel 2. Den 
;om saknar internet v&der sig till Bo StillsWm, RC Br att besttilla uppdate&ie 
moduler. 

Viktigt om du redovisar med Fagel 2. Om du attar i redan redovisat material mbte du 
meddela detta skriftligen till RC och i detalj redog6ra f i r  vad sorn Ilndrats. Det hngerar 
ink rned att bara skicka en ny datafil! 

Ortsnamn. Vi pHpekar Iln en ging att filten 'STORORT' och 'LITENORT' ska 
innemla namn pal orter utan inblandning av annan text. Innemlet ska kunna publiceras 
dikt i Hrsrapporten utan att RC ska beh8va redigera texten. Exempel: 'LITENORT' 
Br en miirkplats strax norr om torpet KRAKMALA skrivs KRAKMALA c i t e  N. 
KR&~vL&A). Var e l a t s e n  iir i firmlande till angiven ort h g H r  ju av 
koordinaten (mojligheten dock att skriva "N" om-av&det iir 
storti Diiremot fKr ortsnamnet NORRA HONSMALA alternativt skrivas N. 
H~NSMALA. Specificeringar sorn exempelvis 'UTLOPP' eller 'SYDANDAN', etc. 
h v i s a s  till kommentarMtet sorn vHgledning f i r  miirkaren sjtilv. 

FHglar som dfir i samband med rinpilrkning. Tiisammans rned slutredovisningen 
ska ra~vort om d6da faglar itinmas Hrlinen DH den blanken (T 138) som i&rdes 1997. 
~edo;i"snin~ ska ske om ingen faiel dbn. Rapporte&en &ktig och observers 
att den iir obligatorisk. 

Slutredovisning. De flesta mlirkare skoter redovisningen mycket bra, och det iir vi 
mycket tacksamma fir. Hl[r filjer en wnnelse om vad som gtiller. Far &are, som 
haft tillsthd att mlirka Hven under hosten, iir sista datum fir  slutredovisning av 2000 
Hrs mkningar 15 januari 2001. De blanketter som ingh, Brutom miirkprotokollen, & 
T23, T23 blad 3, T138 ( w a r  som dtitt), samt i firekommande fall T23 blad 2 
(rasbesthda faglar). Om det inte blivit digon fagel miirkt under Hret skall detta 
meddelas, sH att vi kan g6ra vHr Hrssummering. F6rnyad licens och ringar fils endast om 
komplett slutredovisning kommit in till RC. 

Arsavgifter fir 2001. Avgifterna iir oBrtlndrade Hven i fir, vilket rekommenderats av 
rinmkningsnhnden vid sammantrtide i november: 

Enskild miirkare 360:- 
Medhjapare till enskild m k a r e  180:- 

Stationer med miirkvolym (medelvikde baserat p& de tre senaste hen): 
0-4999 1000:- 
5 000 - 14 999 1650:- 
15 000 eller mer 5000:- 



Avgiftema betalas senast i februari. Den gamla licensen t giltig t o m februari. Gltfm 
inte att ange avshdare ph inbetalningskortet. n k a r e ,  som har av RC licensierad 
medhjillpare, ska n t  Lrkaren betalar sin Hrsavgift samtidigt betala flir medhjillparen 
och pa inbetalningskortet ange medhjaparens namn (och f(rdel& om det inte redan 
har meddelats till RC). F6delseHr vill vi ha flir att se b a s  Hldersflirdelning och hur 
den umecklas. 

Stationer betalar ingen extra avgift flir rnedhjiilparlicenser, men alla stationer ska ha 
licenser flir de medhjapare som ska ringmtka w a r .  Medhjapamas namn och 
MelseHr ska meddelas RC, sorn sedan skickar ut licensema till stationen. Om en station 
har hjtilp av en mtkare, sorn redan har enskild licens, ska dennes namn hdA meddelas 
RC. 

Personal. Under Hrets tre sista m h d e r  har Klas Karp varit ansttilld som flirste 
assistent. 
Ringntkkningscentralens nuvarande chef gHr i pension i vinter. Han fmmt3r till alla 
ringm&kare ett varmt tack flir ett gott och mycket intressant samarbete under de 17 iir 
sorn ghtt och tfnskar alla fortsatt framghg med mtkningama mhga &r framtfver! 

Vi pH RC tackar alla medarbetare f"or det gHngna Hret och onskar ett 
riktigt GOTT NY'IT AR! 

Bengt-Olov Stolt 
Lennart Ekstrtim, Klas Kap,  Conny Kroon, Thord F m o n ,  Roland Staav, 
Bo och Ulla Britt SilllsWm 


