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RCs ringmärkare 
 

 

Naturhistoriska riksmuseet 
 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-519 540 00 
Box 50007 Frescativägen 40 Telefax. 08-519 540 85 
104 05 Stockholm 114 18 Stockholm registrator@nrm.se 

Vi har nu summerat märkningarna i Sverige under 2011 och antalet fåglar som märktes uppgick till 
287 168, vilket är nästan 50 000 färre än under 2010 men ganska likartat med 2009. Under året 
behandlades drygt 3000 återfynd av svenska fåglar och dessutom drygt 500 fynd i Sverige av fåglar 
märkta i utlandet. Vårens nummer av Ringinform kommer att skickas ut i augusti och där kommer det 
att ingå en mer detaljerad sammanställning över fjolårets ringmärkning. Arbetet på RC löper 
planenligt och vi räknar med att i år, för första gången, ha samtliga märkningar i Sverige datalagda.  
Vi kommer då att få helt nya möjligheter att presentera och bearbeta den samlade svenska 
ringmärkningen. Mer tid kommer att behöva avsättas på RC för dataläggning och finns det märkare 
som skulle kunna datalägga sina märkningar, men ännu inte börjat, ber vi dessa kontakta Thomas.  
 
Djurförsök kopplade till ringmärkning 
 

Det blir allt vanligare att djurförsök kopplas till ringmärkning och vi vill därför i detta meddelande 
tydliggöra vad som gäller. I samband med ringmärkning får fåglar bara hållas under den tid som krävs 
för själva ringmärkningen. Ska fåglar kvarhållas, provtas (blodprov/fjäderprover), förses med 
sändare/logger eller märkas med annat än fotringar klassas det som djurförsök, vilket kräver att det 
finns ett godkännande från någon av de sju djurförsöksetiska nämnder som finns i Sverige. De som 
utför djurförsök ska vara förtrogna med vad som gäller och ha genomgått en introduktionskurs om 
lagar och regler.  
 
Djurförsök som innebär att fåglar ringmärks med riksmuseets ringar ska ha godkänts också av RC, 
eftersom ringmärkta fåglar direkt kopplas till Naturhistoriska riksmuseet. Att det finns ett 
godkännande från en etisk nämnd innebär inte med automatik att fåglar får ringmärkas. Kopior på 
djurförsöksetiska tillstånd ska ovillkorligen skickas till RC. 
 
Färgmärkning  
 

Som tidigare nämnts får färgmärkning inte påbörjas utan att det godkänts av RC. Det är viktigt att 
färgmärkningsprojekt är väl genomtänkta och att den information som erhålls verkligen bidrar till att 
nå resultat som annars inte kan erhållas. RC ser inte färgmärkning som en standardmetod utan som 
en metod som ska användas i begränsad omfattning och under en bestämd tidsperiod. För flera 
artgrupper finns det en internationell samordning av färgmärkning, t ex vadare, men det är fortfarande 
RC som ger tillstånd i Sverige. När det gäller observationer av fåglar med färgringar som har unika 
inskriptioner ska RC, om inget annat överenskommits, hantera dessa som återfynd. Information om 
färgringar och eventuella inskriptioner ska alltid redovisas till RC tillsammans med de vanliga 
märkuppgifterna.   
 

Märkning som omfattar annat än ringar placerade på benen är att betrakta som djurförsök (se ovan). 
 
Vi på RC önskar alla ringmärkare en riktigt skön sommar! 
 
Thord, Conny, Lina, Thomas och Tuomo 


