
 

   

 Datum 
2015-06-23 

T179 

  

  Till 
RCs ringmärkare 

 

 

Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska riksmuseet 
 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-519 540 80 
Box 50007 Frescativägen 54 bird.ringing@nrm.se 
104 05 Stockholm 114 18 Stockholm  

 
Som förutsågs i förra utskicket blev 2014 ett år med höga märksiffror för flera arter och det blev ett 
nytt årsrekord med 351 831 märkta fåglar. Det tidigare årsrekordet från 1990 slogs med drygt 1500 
fåglar. Med detta utskick bifogar vi en översikt över fjolårets märkningar och återfynd. Det kyliga 
vädret under våren i kombination med ovanligt mycket regn har säkerligen missgynnat häckningarna 
för många fåglar vilket innebär att antalet märkta i år sannolikt kommer att bli betydligt lägre. 
 

Märkning av fjälluggla  
Det verkar finnas förutsättningar för att fjällugglor ska kunna häcka i svenska fjällen i år. Fjälluggla är 
en av de arter som får märkas först efter samråd med RC. För att minimera störningen vid eventuella 
häckningar har vi bestämt att märkning får ske först efter att tillstånd för påträffad häckning inhämtats 
från RC (via mail till thord.fransson@nrm.se). Observera att märkning i naturreservat eller 
nationalpark även kräver tillstånd från Länsstyrelse.   
 

Ringinform läggs ner  
Efter 37 år kommer Ringinform att läggas ner. Det har inte varit ett lätt beslut, men ett av skälen är att 
vi får in väldigt få spontana bidrag. Vi räknar i stället med att skapa ett nyhetsbrev från RC som ska 
komma ut minst två gånger per år och som kommer att skickas till alla ringmärkare. Detta innebär att 
också andra intresserade ska kunna registrera sig för att få nyhetsbrevet automatiskt. 
Årssammanställningar, CES-rapporter och litteratur kommer vi fortsätta med som fristående 
sammanställningar. Det första nyhetsbrevet räknar vi med ska komma tidigt i höst. 
 

Ringmärkarmöte  
Som tidigare informerats kommer mötet att hållas i Varberg veckoslutet 6-8 november 2015 i 
samarbete med Getteröns fågelstation. Mötet kommer att starta fredag kväll och avslutas vid lunch på 
söndagen. Förutom föredrag och samkväm kommer vi att besöka Getteröns naturreservat på lördag 
fm. Museet kommer att stödja en stor del av själva mötet (boende och mat), men det är möjligt att 
varje deltagare kommer att få betala en mindre avgift (max 500 kr) för att delta. Sista anmälningsdag 
är 4 sep. Slutlig information och anmälningsblankett skickas ut i början av aug. 
  

Fagel3  
Det nya programmet för ringmärkningsdata har nu distribuerats till drygt 130 märkare. Vi hade 
hoppats att alla skulle fått det innan sommaren, men det har varit för mycket annat att göra på RC. 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. 
 
Nät från Kina  
Falsterbo har nu börjat sälja nät tillverkade i Kina (9 m och 12 m). De är billigare än de japanska och 
mer information finns på www.skof.se/net/net.htm. 
 
Det kommer att finnas personal på RC hela sommaren, men försök ändå att beställa ringar i god tid! 
 

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


