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Antalet märkta fåglar i Sverige under 2003 blev 330 741. Detta är den tredje högsta års-
siffran genom tiderna och efter den tydliga tillbakagången under år 2002 är märkningen nu 
tillbaka i en omfattning som motsvarar åren 1999-2001. Som tidigare nämnts passerade vi 
under 2003 för första gången 4000 registrerade återfynd under ett år. Den andel av 
märkningarna som vi erhåller i datalagd form ökar hela tiden och för 2003 uppgick den till 
69% (228 687).  
 
De förestående förändringarna när det gäller återfyndshanteringen har blivit något försenade 
på grund av att vi inte hunnit med att få alla delar testade och inkörda. Vi ligger i nuläget 
dessutom något efter i behandlingen av inkomna fynd, men vi räknar med att hämta in detta 
under början av hösten.   
 
Märkning av rariteter. På förekommen anledning måste det återigen påtalas att när det 
gäller ringmärkning av ovanliga fåglar måste RCs anvisningar och regler följas (se T142). 
En förutsättning för märkning är naturligtvis att märkarens tillstånd gäller och att platsen 
ligger inom det normala verksamhetsområdet. Det är viktigt att märkaren noga tänker 
igenom vad en märkning kan innebära innan fångsten genomförs. Det är absolut förbjudet 
att samla fjädrar eller blodprov från fåglar som ringmärks, om inte märkaren har ett 
tillstånd med sig där detta medges samt där det klart och tydligt framgår att det ingår i ett 
projekt. Det har olyckligtvis förekommit uppmaningar om att samla in fjädrar från svår-
bestämda arter/raser, men dessa får märkarna alltså inte hörsamma. Märkare som bryter mot 
RCs regler kommer i framtiden att förlora sitt ringmärkningstillstånd!     
 
Märkningar utförda under 2004 ska för vissa märkare vara slutredovisade senast 15 
september och för de som har tillstånd att märka även under hösten, senast 15 januari. 
Försök att redovisa märkningar (protokoll eller datafiler) vid flera tillfällen under året, det 
underlättar RCs arbete och rapporter av återfynd kan snabbare besvaras! 
 
Slutredovisningen kan nu ske helt digitalt och samtliga blanketter kommer att kunna laddas 
ner från museets hemsida (www.nrm.se/rc/blanketter/blanketter.html). Observera att en 
komplett redovisning ska innehålla en summering (T23-blad1 eller summering från Fagel2), 
T23-blad3 samt i förekommande fall T148 (förolyckade fåglar). Sänds blanketterna in 
digitalt ska de sändas till bird.ringing@nrm.se. Datafiler med märkningar ska även 
fortsättningsvis sändas till bo.sallstrom@nrm.se.  
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Rapportering av kontroller som inte är märkarens egna bör ske så snart som möjligt 
efter kontrolltillfället. Rapporteringen kan ske via brev, fax eller internet. Märkare får gärna 
använda det formulär som finns på hemsidan (www.nrm.se/rc/rc-formular.html.se). Det 
underlättar för RC om märkaren anger ruta (eller koordinater) för angiven plats. 
 
Ringmärkare som använder Fagel2 kan ta fram sina främmande kontroller med den speciella 
rutin som finns inbyggd i rapportmodulen. Kontrollerna kan sparas via OfficeLinks om 
märkaren har Access och sändas via epost till RC. Observera att Fagel2-användare ska 
rapportera sina kontroller separat, även om de automatiskt följer med när märkdata 
redovisas. 
 
Vi är medvetna om att det finns tillfällen när märkare kontaktar varandra för att få märkdata, 
glöm bara inte att kontrollerna också måste rapporteras till RC! 
 
Digitala blanketter och instruktioner kommer successivt att tas fram i form av pdf-filer 
som kan laddas ner från RCs hemsida (www.nrm.se/rc/blanketter/blanketter.html).  
 
CES-Sverige fortsätter som tidigare och drygt 30 platser ser ut att delta. Thomas Petterssons 
fullständiga rapport från fjolårets verksamhet finns att ladda ner från hemsidan för 
blanketter.   
 
Ringmärkningsatlasen volym 2 är som tidigare meddelats något försenad, men arbetet med 
den slutliga genomgången pågår. 
 
RC kommer att vara bemannat hela sommaren. 
 
Vi på RC önskar ringmärkarna en riktigt trevlig sommar! 
 
Thord Fransson 
Klas Karp, Conny Kroon, Roland Staav, Bo Sällström & Ulla Britt Sällström   
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