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Den rådande Covid-19 pandemin verkar bli utdragen och vi uppmanar landets ringmärkare att 

fortsatt noga följa de regler och uppmaningar som löpande ges av myndigheterna. Särskilt 

viktigt är det att hålla fysisk distans och att upprätthålla god handhygien i samband med 

ringmärkningen. 

Märkningar 

Det kvarstår fortfarande lite innan vi kan summera fjolårets märkningar, men vi ser att 

slutsumman kommer att bli ungefär 273 000 märkta. Detta innebär en ovanligt låg årssumma, 

den sjätte lägsta sedan 1990, och klart under genomsnittet för perioden 1990-2018 som är 

307 000. När summeringen är klar kommer vi att publicera den på RCs hemsida. 

 

Redovisning  

Tänk på att märkningar och kontroller ska rapporteras regelbundet, minst var tredje månad.   

Observera att samtliga kontroller som görs inom ramen för ringmärkning ska redovisas i 

Fagel. Detta inkluderar såväl egna som främmande kontroller av svenska och utländska 

märkningar. Vid rapportering av märkningar till RC följer även kontrollerna med och de som 

inte är märkarens egna blir behandlade som återfynd.  

 

RCs nyhetsbrev 

I dagarna skickar vi ut ett nyhetsbrev till de som är registrerade för att få det. Vi uppmanar 

alla märkare som inte redan är prenumeranter att registrera sig samt sprida information om 

nyhetsbrevet till medhjälpare och andra intresserade. Det går att anmäla sig för prenumeration 

på museets hemsida (länk till RCs nyhetsbrev). Tänk på att vi gärna tar emot bidrag till 

nyhetsbrevet. 

 

RCs personal fortsätter att till viss del arbeta hemifrån. Under sommaren kommer vi trots allt 

att försöka vara på plats regelbundet för att bl a hantera ringbeställningar, men var medveten 

om att hanteringen kan ta lite längre tid än vanligt.     

Vi på RC önskar alla ringmärkare en trevlig sommar! 

 

Thord, Ian, Thomas och Tuomo  

   

http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/miljoforskningochovervakning/ringmarkningscentralen/nyhetsbrevringmarkning.9005154.html

