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Fjolårets ringmärkning i Sverige har nu summerats och antalet fåglar som ringmärktes uppgick till 
314 629. En årsrapport för 2017 bifogas detta utskick. Det totala antalet ringmärkta fåglar i Sverige 
sedan starten kommer under 2018 att passera 15 miljoner. Av dessa finns nu drygt sju miljoner i RCs 
databas. 
 
RCs nyhetsbrev 
Nyligen skickade vi ut ett nyhetsbrev till de som har följt uppmaningen att förnya sin registrering för 
att få detta. Nyhetsbrevet är öppet för alla intresserade och det går att anmäla sig för prenumeration på 
museets hemsida (länk till sidan om RCs nyhetsbrev). Hittills utskickade nyhetsbrev finns även där. 
Tänk på att informera eventuella medhjälpare och andra intresserade om att nyhetsbrevet finns.    
 
Webbvisning av svenska återfynd 
Som vi beskrivit tidigare finns det en kartfunktion som visar svenska återfynd på internet. Fynden 
uppdateras automatiskt varje natt, viket innebär att också de allra senaste fynden som behandlats visas.   
Klickar man på ett enskilt återfynd får man upp information om fyndet (länk till sidan där de senaste 
4000 behandlade fynden visas).  
 
Ny medarbetare 
Under våren fick RC en ny medarbetare som heter Lennart Sandberg. Lennart har arbetat på museet 
under många år. Vid sidan av en del andra arbetsuppgifter på museet kommer han under en tid 
framöver att bistå RC med att bl a hantera inkommande ärenden.  
 
Kom ihåg att redovisa fortlöpande och att märkdata ska redovisas inom tre månader!  
De som inte har tillstånd att märka under hösten ska slutredovisa årets verksamhet senast 15 
september. 
 
Personal kommer att finnas på RC hela sommaren, men tänk på att det kan ta lite längre tid än vanligt 
att få svar och att få beställda ringar. 
 
Vi på RC önskar alla ringmärkare en trevlig sommar! 
 
Thord, Conny, Lennart, Lina, Thomas och Tuomo  
  

http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/miljoforskningochovervakning/ringmarkningscentralen/nyhetsbrevringmarkning.9005154.html
https://birdringing.bioatlas.se/?_inputs_&species=%22%22&lang=%22Svenska%22

