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Ännu en häckningssäsong är till ända och av de signaler vi fått verkar det finnas ganska mycket fåglar 
i vissa delar av landet, även om vi också fått indikationer om att det i norr kan ha varit en mindre 
lyckad häckningssäsong. Vi närmar oss nu 15 september och vi vill passa på att påminna de märkare 
som inte har tillstånd att märka under hösten och som ännu inte skickat in sina slutredovisningar till 
RC att det är hög tid att göra detta. Märkare som har tillstånd att märka även under hösten, men som 
inte rapporterat vårens och sommarens märkningar bör göra det snarast.   
 
Rapportering av främmande kontroller 
Ringmärkare som använder Fagel2 och kontrollerar fåglar märkta av andra måste rapportera dessa via 
programmet! Rapporter av kontroller som kommer in på annat sätt kommer inte att behandlas. Skälet 
till detta är att vi alltför ofta, när rapporten sen inkommer via Fagel2, upptäcker att uppgifter skiljer sig 
mellan rapporterna (t ex dyker ofta biometri upp) och vi får lov att göra ändringar i fyndet.  
 

Det smidigaste sättet att snabbt få in uppgifter om en kontroll till RC är att mata in den i Fagel2, se till 
att alla andra inmatade data för innevarande år är korrekturlästa, och skicka hit en redovisningsfil för 
hela året. Detta görs genom att inte ange månad. Då kommer samtliga årets data med, inkl ev rättelser, 
och det finns inget skäl att invänta något månadsskifte. För RC är det faktiskt smidigare med en 
helårsfil än flera månadsfiler (utom för de som märker många tusen fåglar per år). 
 

Märkare som får rapporter om upphittade fåglar från andra personer ska däremot rapportera dessa 
direkt till RC (gärna via formuläret på hemsidan), helst med kontaktuppgifter till upphittaren, så att vi 
kan behandla det som ett återfynd och informera upphittaren.   
 
ICONA Madrid har problem    
Ringmärkningscentralen i Madrid har haft problem med att få resurser att återbesätta sina tjänster, 
vilket inneburit att centralen inte kunnat behandla inkommande rapporter. Vi sänder fortsatt rapporter 
till dem och hoppas att situationen ska lösa sig. Detta betyder att vi kan få vänta längre än vanligt på 
uppgifter om spanskmärkta fåglar påträffade i Sverige.  
 
Fågelstationernas verksamhet 
RC kommer under hösten att påbörja en successiv genomgång av de svenska fågelstationernas 
verksamheter. Detta för att vi ska ha en bättre dokumentation över hur de olika stationerna är 
organiserade och vilken planerad verksamhet de genomför. 
 
Utbytet med Kina fortsätter 
Det projekt som innebär att vi har ett utbyte med ringmärkningscentralen i Kina och som bl a handlar 
om att vi ska utbilda kinesiska ringmärkare fortsätter under detta och nästa år. Projektet stöds av Sida 
och Bo Petersson är projektledare. Under hösten kommer svenska ringmärkare att finnas på plats vid 
fågelstationen i Beidaihe och verksamheten kan följas via en blogg (http://beidaihe.blogg.se/). 
     
Vi på RC önskar alla ringmärkare en trevlig fågelhöst! 
 

Thord, Conny, Lina, Thomas och Tuomo 


