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Vädret har fortsatt att vara kyligt och blött i stora delar av Sverige, vilket gissningsvis missgynnat 
reproduktionen hos flera arter. Det kommer därför att bli intressant att se hur höstens ringmärkning 
utfaller. Bland återfynd som rapporterats under sommaren kan tre nya åldersrekord nämnas, en 
sillgrissla avläst efter 42 år och 11 månader, en 20-årig sparvhök som kolliderat med ett fönster och en 
grönfink som kontrollerats 10 år gammal. En sillgrissla märkt som unge på Fair Isle 1987, kontrollerad 
och ommärkt på Bonden 1994, har nu i juli återigen fångats på samma plats och fått sin tredje ring, 28 
år gammal!   
 
 

Anmälan till ringmärkarmötet  
Med detta utskick bifogas anmälningsblanketten till höstens ringmärkarmöte i Varberg 6-8 november. 
Sista dag för att anmäla sig är 4 september och eftersom antalet platser är begränsat, uppmanar vi 
märkare som redan nu vet att de tänker komma att inte vänta med att anmäla sig.   
 
Fagel3  
Det nya programmet för ringmärkningsdata har nu distribuerats till ca 140 märkare. Vi hade hoppats 
att alla skulle fått det innan sommaren, men det var för mycket annat att göra på RC under våren. För 
att de nya databaserna ska innehålla all utlovad information krävs arbete för varje enskild licens. De 
som ännu inte fått epost med länkar och instruktioner för att komma igång med Fagel3 kan fortsätta att 
lägga in sina data med Fagel2 under sommaren. När sedan redovisning görs bör man vänta med att 
mata in mer data tills redovisningen importerats på RC och svar med vidare instruktioner kommit. För 
att använda Fagel3 krävs att datorn kan köra Windows Vista eller nyare. Windows XP går alltså inte 
och för att använda Mac krävs att den kan köra Windows. Skriv gärna i redovisningsmejlet om din 
dator inte klarar detta – då går det bra att fortsätta använda Fagel2 tillsvidare. 
 
Redovisningar 
Som vanligt gäller att de som inte har tillstånd att märka under hösten ska slutredovisa sina 
märkningar senast 15 september. Även de som märker under hösten ska delredovisa märkningar och 
kontroller inom tre månader från det de gjordes.  
 

I Fagel3 finns inte samma funktioner för slutredovisning som tidigare, eftersom summeringen ändå 
görs på RC. Det finns dock möjlighet att mata in förolyckade fåglar och att markera vilka medhjälpare 
som önskas för nästa säsong. Skriv därför själv vid redovisning om det rör sig om slutredovisning. 
 
Nät  
Falsterbo låter meddela att de justerat priserna för nät. Information finns på www.skof.se/net/net.htm. 
 
 

Vi på RC önskar alla ringmärkare en trevlig höst! 
Thord, Conny, Lina, Thomas och Tuomo  


