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CES-Sverige. I h deltog 28 fhgstplatser. Resultatet samrnanfattas 
liksom forra bet i Ringinform. Fortfarande gtiller att ju fler platser 
som iir representerade, dess biittre och sakrare blir resultaten. Det 
vore t ex bra om ytterligare nigra fhgstplatser i vass kunde ingii. 

Ett bra slitt iir om nijgra miirkare s lk  sig ihop om en plats. Samordnare for hela projektet 
iir, tillsammans rned RC, Thomas Pettersson, Viisteriis. 

Publikationer. I vhumret  av Ringinform kornrner en lista rned under 1999 
publicerade arbeten diir material fiAn svensk ringmiirkning ingh. Har du publicerat 
nigot &ant arbete sthd d i  ett ex till RCs bibliotek. 

Nattillsthd. Ansokan om fornyat tillsthd for riksmuseets ringmiirkare att anvanda ntit 
vid fangst av Gglar for ringmiirkning har inltimnats till Naturvhdsverket. Det gamla 
tillsthdet loper ut den 3 1 december. S i  snart vi f3r besked frh verket kommer de 
ringmiirkare sorn behover nattillsthd att 6 en kopia av det forv&tade nya tillsthdet. 

Markplats f6r arter rned hotade boplatser. Niir det under 1970-talet sAg som mest 
morkt ut for havsornens och pilgrimsfalkens fortbesthd i Sverige gjordes avkall f i h  
principen att varje ringmiirkning ska redovisas rned var figeln mkkts. En mindre 
noggrann platsangivelse accepterades for n b a  arter som ansbs hotade. Situationen niir 
det gdler att analysera materialet for siidana arter har rned hen blivit ohiillbar. Fort ex 
berguv saknas nu for lhg t  mer tin tusen Gglar exakt miirkplats i riksmuseets arkiv. I 
fortstittningen avser vi att endast tillAta ringmkkning av f"aglar for vilka vi f"ar 
hllstandiga miirkuppgifter. Vi iir val medvetna om den oro sorn finns bland vissa 
miirkare for att uppgifter ska komma p i  villovagar, men att uppgiRer om boplatser 
skulle hamna i oratta hander via ringmiirkningscentralen ser vi som uteslutet rned de 
siikerhetsitgiirder vi har. Friigan har behandlats i ringmiirkningsnihnnden och namnden 
har diirvid forordat att alla figlar som ringmiirks ska ha likviirdiga uppgiRer om art, tid 
och plats for miirkningen. 

Ringbestiillningar. Tiink p i  att gora ringbestallningar i god tid. Du riskerar ling 
leveranstid, om du drojer rned att bestdla ringar till i juni, som alltid iir en stressig 
minad p i  RC. 

Fagel 2. Ett nytt dataprogram fir PC - Fagel 2 -avsett a# anviindas fir inmatning och viss bearbetning 
av dvill mMahgar sorn kontroller har nu utvecklats. 
Programmet h v e r  en PC rned filjande minimi-prestmda: 32-bitars Windows som understWjer lbga 
filnamn; 16 MB Ram-mime (absolut minikrav 12 MI3 Ram); 120 Mhz Pentium (absolut minimilcrav 
486-processor), 50MB ledigt diskutrymme pi3 Cdriven Programmet tlr ulvecklat i Access och levereras 
sorn 'runtime' vilket inneblir att det g&r att kora Wen i en &tor som inte har Access installerat. Data fr4n 
Fagel 2 avses kunna importeras till den m s  som kommer att byggas upp pi3 RC. 
M&kare som har anvtlnt det gamla Fagel kommer successivt a# kontaktas och uppmanas skicka in sina 
gamla datafiler fir att fi dem konverterade till det nya programmet. M&km som inte tidigare an- 
Fagel men vill ha det nya programmet ombedes kontakta RC och uppge om Fagel 2 (Inskas p4 CD eller 
diskett (9 st.). 
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Ringmarkarmote. Som tidigare meddelats blir det ett ringmiirkarmote pA 
Naturhistoriska museet i Goteborg i februari. Program och ntimare information 
kommer i januari att stindas ut till de ca 100 deltagarna. 

FHglar sorn dor i samband med ringmarkning. Tillsamrnans med slutredovisningen 
ska rapport om doda filglar 15imnas kligen pA den blankett sorn infdrdes 1997. 
Redovisning ska ske aven om ingen figel dott. Rapporteringen iir viktig och observera 
att den iir obligatorisk. 

Slutredovisning. De flesta miirkare skoter redovisningen mycket bra, och det iir vi 
mycket tacksarnrna for. Hiir foljer en phinnelse om vad sorn galler. For miirkare, sorn 
haft tillsthd att miirka h e n  under hosten, iir sista datum for slutredovisning av 1999 k s  
miirkningar 15 januari 2000. De blanketter sorn ingk, f6rutom miirkprotokollen, iir T23, 
T23 blad 3, T138 (filglar sorn dott), samt i forekommande fall T23 blad 2 (rasbesmda 
filglar). Om det inte blivit nAgon figel miirkt under ke t  skall detta meddelas, sA att vi 
kan gora vAr Arssurnrnering. Fornyad licens och ringar fAs endast om komplett 
slutredovisning kommit in till RC. 

Arsavgifter f ir  2000. Avgifterna f r h  Brra bet  iir ofortindrade, vilket rekomrnenderats 
av ringmiirkningsnbnden vid sammantrade i november: 

Enskild miirkare 
Medhjalpare till enskild miirkare 

Stationer med miirkvolym (medelviirde baserat pA de tre senaste ken): 
0 -4999  1000:- 
5 000 - 14 999 1650:- 
15 000 eller mer 5000:- 

Glom inte att ange avstindare pA inbetalningskortet. Forfallodag fdr inbetalning av 
ksavgiften iir den 3 1 januari. Miirkare, sorn har av RC godktind medhjalpare, ska niir 
miirkaren betalar sin ksavgift samtidigt betala fdr medhjalparen och pA 
inbetalningskortet ange medhjiilparens namn (och fodelsek om det inte redan har 
meddelats till RC). Fodelsek vill vi ha for att se miirkamas Aldersfordelning och hur 
den utvecklas. 

Stationer betalar ingen extra avgift for medhjiilparlicenser, men alla stationer ska ha 
licenser for de medhjalpare sorn ska ringmtirka figlar. Medhjalparnas namn och 
fodelseh ska meddelas RC, sorn sedan skickar ut licenserna till stationen. Om en station 
har hjalp av en miirkare, sorn redan har enskild licens, ska dennes namn tindA meddelas 
RC. 

Vi p i  RC tackar alla medarbetare fiir det gingna iret och onskar ett 
riktigt GOTT NYTT h! 
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