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Antalet ringmärkta fåglar i Sverige under 2009 kommer att kunna summeras först en bit in på 
nästa år, men allt tyder på att antalet märkta fåglar kommer att vara betydligt lägre än fjolårets 
näst högsta årssumma genom tiderna. Vi ber de märkare som ännu inte slutredovisat att göra det 
så snart som möjligt efter årsskiftet och senast 15 januari så att vi kan slutsummera 2009. Glöm 
inte att också sända in en inventering av ditt ringlager!       
 
Museet är nu inne i ett omställningsarbete för att anpassa verksamheten till det anslag som 
erhålls. I nuläget ser det inte ut som om ringmärkningen kommer att drabbas särskilt hårt av detta 
även om vi under slutet av nästa år förmodligen kommer att lämna nuvarande lokaler och flytta 
ihop med resten av den vertebratzoologiska enheten.  
 
Under året har den nya återfyndshanteringen som bl a genererar automatiska svar till upphittare 
och märkare trimmats in och vi börjar komma ifatt den eftersläpning som vi drabbades av i 
samband med pensioneringarna under 2008. Allt större andel av märkningarna sänds in till RC i 
datalagd form och från 2009 gällde detta som ett krav för fågelstationerna. Att ha datalagda 
märkningar underlättar avsevärt arbetet med att hantera återfynd. Vår förhoppning är att inom 
några år hantera all märkning i datalagd form. Märkare som är intresserade av att börja använda 
Fagel uppmanas kontakta Thomas Wenninger. Vi vill också uppmana de som redan använder 
Fagel att full ut registrera sina egna kontroller, eftersom de då kommer att överföras till RC 
tillsammans med märkdata. Vi kommer att titta närmare på hur det ser ut med registreringen av 
egna kontroller under 2010.   
 
Vi har fått in en del djurförsöksetiska tillstånd som kopplar till ringmärkning men vill återigen 
påminna om att detta är ett krav från RC. Vi vill också påminna om att ringmärkning som i 
någon form inbegriper experiment eller liknande (t ex färgmärkning) måste ha förankrats hos RC 
innan det påbörjas.    
 
CES-projektet drevs under 2009 med flera nya platser och vi har förhoppningar om att projektet 
ska kunna få ekonomiskt stöd och därmed öka högst avsevärt under de närmaste åren. Detta är 
ett projekt som RC prioriterar så märkare som har funderingar på att starta uppmanas kontakta 
RC. En rapport om årets resultat återfinns i Ringinform. Under 2010 kommer vi att hålla ett 
ringmärkarmöte på riksmuseet helgen den 13-14 mars. Separat anmälningsblankett bifogas i 
detta utskick.   
 
Vi försöker fortlöpande lägga ut nyheter på RCs hemsida (www.nrm.se/rc). Glöm inte att 
information och blanketter kan hittas på märkarnas hemsida (www.nrm.se/rc/markare).  
     
Vi på RC önskar alla ringmärkare en God Jul och ett Gott Nytt År! 
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