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Året då svensk ringmärkning firade 100 år är snart till ända och vi kan summera ett år med ett 
flertal spännande aktiviteter. Ringmärkarmötet som hölls i slutet av oktober med anledning av 
jubileet blev väldigt lyckat och lockade drygt 100 deltagare. Antalet ringmärkta fåglar hoppas vi 
kunna summera i slutet av januari och vi vill därför uppmana de märkare som ska redovisa efter 
årsskiftet att komma in med sina slutredovisningar så snabbt som möjligt.       
 
Arbetet på RC går nu väldigt smidigt och vi har nyligen bestämt oss för att samtliga märkningar 
som sker i Sverige under 2012 ska dataläggas. Vi kommer aktivt att försöka få fler märkare att 
datalägga sina märkningar och vi räknar också med att avsätta mer tid på RC för att mata in 
märkningar. Observera att det inte kommer att bli något tvång att redovisa sina märkningar 
digitalt! Att ha samtliga märkningar datalagda innebär en smidigare återfyndshantering på RC 
och vi kommer dessutom att kunna presentera och bearbeta den samlade svenska ringmärkningen 
i mer detaljerad form.  
 
Eftersom problemen med Fagel2 och nyare versioner av Windows och Access tyvärr har ökat, 
har det blivit nödvändigt med en del uppdateringar av befintliga programmoduler. Bl a 
förekommer problem med att få ut slutredovisningsdokument, exportera data till Excel och 
importera backup-filer. Thomas arbetar just nu med detta och vi hoppas att nya versioner ska 
kunna laddas ner från märkarsidorna i början av januari. Meddelande kommer att skickas ut när 
de finns. Vid eventuella problem med att få ut slutredovisningen – avvakta tills de nya filerna 
finns och gör ett nytt försök. 
 
Från årsskiftet kommer vi också att datalägga alla utländska fynd i Sverige, även de som av 
allmänheten initialt skickats till berörda centraler. Märkarna ska även fortsättningsvis skicka alla 
utländska kontroller till RC för vidare hantering, vilket är i linje med vad vi enats om inom 
EURING. De som använder Fagel2 redovisar sina kontroller av både svenska och utländska 
ringar den vägen.   
 
Vi vill återigen påminna om att färgmärkning inte får påbörjas utan att detta godkänts av RC! 
Under 2012 kommer successivt ringmärkarnas handbok att revideras och det kommer att ske 
med stöd av Måns Karlsson. 
 
Vi på RC önskar alla ringmärkare ett riktigt Gott Nytt År! 
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