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Ringmärkningen i Sverige under 2015 har nu summerats och en sammanställning bifogas detta 
utskick. Antalet fåglar som ringmärktes blev 287 199, vilket är nästan 65 000 färre än under 2014. 
Antalet märkta fåglar 2016 ser ut att bli klart högre och mönstret med omväxlande höga och relativt 
låga årssummor verkar därmed hålla i sig. Årets tredje nyhetsbrev från RC kommer att distribueras i 
dagarna. Ringmärkare som har något som skulle kunna vara trevligt att förmedla via nyhetsbrevet till 
andra får gärna höra av sig och diskutera detta med oss på RC.  
 

Boka redan nu in nästa ringmärkarmöte som kommer att hållas på Naturhistoriska riksmuseet 25-26 
november 2017.        
 

De som har tillstånd att ringmärka under hösten måste redovisa senast 15 januari och vi uppmanar de 
som vet att de märkt klart för året att redan nu göra slutredovisningen till RC. 
  
Färgmärkning 
Vi vill återigen göra ringmärkarna uppmärksamma på att all färgmärkning med ringar på tars/tibia 
måste vara godkänd av RC innan den påbörjas. Observera att det för andra typer av märkningar, t ex 
halsringar, dessutom krävs tillstånd från djurförsöksetisk nämnd. Uppgift om färgmärkningar ska alltid 
redovisas till RC med Fagel3. Eftersom det förekommer olika system för kodning av färger och 
placering ska färgringar från och med 2017 anges med fullständig färgangivelse (se nedan). Detta 
innebär bl a att vi slipper översätta det som rapporterats in via Fagel3 när vi kommunicerar återfynd 
till rapportörer. Skrivs helst på svenska, som översätts automatiskt vid behov, dock ej tvärtom. 
Instruktioner kommer även i F3 vid nästa uppdatering.   
 

Färgringar med unik inskription ska redovisas till RC med Fagel3 och rapporter av avläsningar ska 
hanteras av RC som återfynd. Det betyder att rapportmottagare för dessa projekt, om inget annat 
överenskommits, ska vara RC och att detta ska framgå på hemsidan för European colour-ring birding 
(http//cr-birding.org). Projekt som har en annan rapportmottagare registrerad uppmanas ändra denna 
uppgift snarast.  
 

- Färgerna på FRAR skrivs uppifrån och ner på båda benen och separeras med / om det är 
flera FRAR på ett ben eller om FRINGen är tvåfärgad, t ex RÖD/GUL/LJUSBLÅ. 

- Märke 1 = vänster ben, märke 2 = höger ben.  
- Om FRAR finns på båda benen och fågeln även bär en logg eller sändare ska info om den 

skrivas i textraden. 
- MRING används för att ange färgad RC-ring (ringnr ska då inte anges i textfältet). 
- Färgerna skrivs i klartext och om LJUS-/MÖRK- behöver förkortas skrivs dessa L och M utan 

något mellanslag, t ex LBLÅ och MGRÖN. Det går bra att skriva lime för ljusgrön.  
- Om metallringen behöver nämnas skrivs den antingen METALL eller förkortas MET. Om 

metallringen är ensam på ett ben och inte har någon färg ska den inte nämnas alls. 
 

Vi på RC önskar alla ringmärkare ett Gott Nytt År! 
 
Thord, Conny, Lina, Thomas och Tuomo  


