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Även hösten har varit tämligen intensiv för oss på RC och vi kommer därför att skicka ut Ringinform 
först en bit in i januari. Vi börjar så smått komma in i att arbeta i nya lokaler samt att ingå i en ny 
enhet på museet. I september deltog hela RCs personal i ett EURING-möte i Helsingfors och i slutet 
av november arrangerade vi ett ringmärkarmöte på riksmuseet. Ett drygt 80-tal personer deltog i mötet 
som blev väldigt lyckat och uppskattat. Nästa möte hoppas vi kunna hålla någonstans ute i landet 
hösten 2015.   
   
De senaste årens ringmärkning har pendlat mellan ytterligheter, och Thomas prognos för årets 
märkning är att antalet ringmärkta fåglar kommer att hamna strax över 280 000. Detta innebär att vi 
åter hamnar på en ganska låg slutsumma, ca 50 000 under fjolåret. Det verkar dock ha varit ett ganska 
ojämnt år, då en del märkt ovanligt rikligt och andra inte alls nått upp till normala siffror.  
 
Utvecklingen av den nya versionen av Fagel har fortlöpt som planerat och vi räknar med att den 
successivt ska tas i bruk under 2014. Varje märkare kommer att behöva hanteras individuellt och en ny 
databas för Fagel3 kommer att genereras på RC med alla data som berör märkaren. Vi kommer då att 
ta kontakt med varje märkare för att förvissa oss om att alla inmatade data i Fagel2 kommit till RC och 
förbereda övergången. De märkare som vi vet har problem att använda Fagel2 kommer att prioriteras. 
Om du har planer på att skaffa en ny dator vore vi väldigt tacksamma om du har möjlighet att spara 
den gamla datorn för Fagel2 tills det blir din tur för konvertering, så slipper Thomas lägga tid på att 
lösa sådana problem i stället för på det nya programmet. 
  
 

Under hösten har vi inte haft tid att påminna märkare som borde ha redovisat sina märkningar, men nu 
börjar det dra ihop sig inför slutredovisning så ni som ännu inte gjort detta se till att ni skickar in en 
komplett slutredovisning i god tid före den 15 januari. Fagel2-användare bör komma ihåg att även 
en fil med märk- och kontrolldata för hela året ska följa med redovisningen. 
 
RC kommer inte att ha någon bemanning under perioden 20 december - 6 januari så om någon 
behöver ringar måste dessa skyndsamt beställas denna vecka! 
     
Vi på RC önskar alla ringmärkare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 
 
Thord, Conny, Lina, Thomas och Tuomo 


