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Antalet märkta fåglar 2002 uppgick till 276 071, vilket är klart lägre än under de tre före-
gående åren. Antalet återfynd som rapporterats till RC har däremot ökat påtagligt under den 
första delen av detta år. Ökningen gäller framför allt avläsningar men även andra typer av 
fynd har ökat i antal, t ex utländska ringar funna i Sverige. I samband med detta utskick följer 
här som vanligt en del information och påminnelser. 
 
Ringmärkning i naturreservat. I en reviderad promemoria från Naturvårdsverket (2000-07-
27) har det klargjorts att ringmärkning inom naturreservat får ske först efter att tillstånd 
erhållits från Länsstyrelse. Observera att detta gäller oavsett vilken typ av naturreservat det 
handlar om. RC har missat att informera ringmärkarna om detta, men det är viktigt att detta 
efterlevs. I de flesta fall bör tillstånd kunna erhållas utan några större problem. Märkare som 
eventuellt stöter på någon form av svårigheter bör omgående kontakta RC. 
 
Rapportering. Om du får en rapport om en upphittad ringmärkt fågel från en privatperson – 
kom ihåg att rapportera fyndet vidare till RC med upphittarens namn och adress, även om 
upphittaren informerats om märkuppgifter. Observera att märkare som använder Fagel2 inte 
ska datalägga denna typ av fynd som eget återfynd utan rapportera det manuellt till RC. 
 
Ange alltid ruta (eller Greenwich-koordinat) när återfynd rapporteras till RC - det underlättar 
vårt arbete.  
 
Rapportera alla fynd av utländska ringar till RC och inte till aktuell central. 
 
Platsangivelser. En del ringmärkare har fortfarande problem med att ange plats i klartext. 
Den angivna mindre platsen ska ligga så nära den verkliga som möjligt och kunna hittas på 
topografiska kartan (gröna kartan). När det gäller den större platsen så ska denna inte ligga för 
långt ifrån (kommun är sällan lämplig) och det ska vara en plats som finns med på 
översiktskartor (t ex KAKs bilatlas). Att den mindre orten angetts så bra som möjligt är 
viktigt eftersom vi vid återfynd kontrollerar angivelsen mot karta och om rutan ligger långt 
från den angivna mindre platsen kan det tolkas som om rutan är felaktig. Märkare som 
använder Fagel2 måste undvika att lägga in kommentarer eller ej helt etablerade namn i fältet 
för mindre ort. Tänk på att platsangivelserna ska kunna publiceras i RCs årsrapporter på det 
sätt som de angetts av märkaren.   
 
Märkare som har tillstånd att märka arter vars lokaluppgifter är skyddsklassade ska på 
märkprotokollet ange en egen kod samt län och landskap för varje märkplats. En lista med 
kodernas översättning ska sändas in separat till RCs chef efter avslutad säsong. De som 
använder Fagel2 ska för skyddade arter lägga in lokalkod, län och landskap samt ange 
00.00N 00.00E i koordinatfältet. En översättning ska sedan sändas in som vanligt. Att 
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lägga in påhittade rutor för att komma förbi problemet är oansvarigt och helt oacceptabelt. En 
genomgång av märkningen av de aktuella arterna kommer att ske under hösten. 
 
Färgmärkning. All färgmärkning som sker i samband med ringmärkning ska vara godkänd 
av RC. Studier som inkluderar färgmärkning måste vara väl genomtänkta och ha ett 
väldefinierat syfte. Eftersom färgmärkta fåglar ibland observeras på andra platser än där de 
märkts är det viktigt att samordning sker och att det finns kanaler för att ta hand om rapporter 
av färgmärkta fåglar. Eftersom viss färgmärkning startats utan tillstånd av RC planerar vi att 
inför nästa år ompröva alla färgmärkningsprojekt som pågår i Sverige. Avläsning av 
färgmärkta fåglar bör om möjligt rapporteras direkt till resp projekt (se www.cr-birding.be/). 
 
Redovisning. Med detta utskick följer blanketter för redovisning av årets märkningar. De ska 
vara insända senast 15 september eller 15 januari 2004, beroende på vad som överens-
kommits med RC. Liksom tidigare år har de häftats ihop för att minska risken att märkare 
glömmer att sända in någon av blanketterna. Observera att redovisningen måste vara 
fullständig för att licensen ska förnyas för nästa år. Se därför till att redovisningen sänds in i 
tid. Även märkare som märkt noll ska sända in uppgift om detta. Vid senaste årsskiftet kunde 
vi märka en viss förbättring, men vi var fortfarande tvungna att påminna en del. Redovisa 
märkningar successivt under året - det underlättar arbetet på RC och gör att upphittare inte 
behöver vänta länge på att få svar. 
 
RCs datarutiner. Arbetet med att förändra datarutinerna fortlöper som planerat och under nio 
månader har vi nu hjälp av en databassystemerare (Tobias Medin) för att utveckla rutiner för 
återfyndshanteringen i den nya databasmiljön. Under hösten kommer vi bl a att introducera 
nya återfyndsbrev som då kommer att skrivas ut i A4-format. 
 
Fagel2. Den modul som hjälper användarna att kontrollera sina datalagda uppgifter, 
AdminDb, har inte kunnat uppdateras utan att de måttuppgifter som märkaren lagt in som min 
och max försvinner. Nu har Bo Nielsen skapat en speciell modul (KorrAdminDb) som flyttar 
över de inlagda måtten till RingDb och som finns att hämta från RCs hemsida 
(www.nrm.se/rc/fagel2/fagel2.html). Efter att denna modul körts igenom kan en ny 
AdminDb hämtas från hemsidan och inlagda måttuppgifter finns då tillgängliga. Har du inte 
lagt in några egna måttuppgifter behöver du inte hämta korrigeringsmodulen utan det räcker 
med att du hämtar en ny AdminDb så ordnas den framtida lagringen av måttuppgifter som 
läggs in.      
 
Märkare som vill börja använda Fagel2 kan höra av sig till RC och få en beställningsblankett. 
 
Personal. Med kort varsel har det nyligen blivit klart att Lennart Ekström kommer att sluta 
vid RC i juni. Han har erbjudits förtidspension från sin ordinarie arbetsgivare och kommer 
därmed att lämna RC efter 19 år. Detta innebär ett stort avbräck för RC och påverkar både 
hanteringen av återfynd och ringbeställningar. Det är i skrivande stund osäkert huruvida vi 
kan få någon ersättare för Lennart.    
 
 
 
 
OBS! Se över ringlagret inför sommarens märkning!  
Vid behov, beställ ringar snarast. Efter midsommar kan vi inte lova att 
beställningar effektueras lika snabbt som vanligt.  

 
 

En trevlig sommar önskas alla märkare av oss på RC! 
 
Thord Fransson 
Lennart Ekström, Conny Kroon, Tobias Medin, Roland Staav, Bo Sällström & Ulla Britt 
Sällström  

http://www.nrm.se/rc/fagel2/fagel2.html
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