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Efter tre år med höga märksiffror tycks antalet ringmärkta fåglar under 2002 bli avsevärt 
lägre. Det är framför allt under hösten som fågeltillgången verkar ha varit dålig. Om några 
månader kommer vi att veta exakt hur ringmärkningsåret blev. Antalet registrerade återfynd 
ligger glädjande högt och vi kommer i år att passera 3000 återfynd, vilket vi inte gjort på 
flera år. Arbetet vid RC fortgår i stort sett som vanligt, även om förändringar i datarutinerna 
också får återverkningar på det praktiska arbetet.   
 
Med detta utskick bifogas årsrapporten för år 2000, höstnumret av Ringinform samt 
inbetalningskort för nästa år. Årsrapporten innehåller för första gången även fynd av fåglar 
märkta i utlandet funna i Sverige. För att underlätta denna presentation i framtiden – 
rapportera alla utländska metallringar till RC! 
  
Årsavgiften för 2003 är oförändrad för privata märkare och deras medhjälpare, vilket 
rekommenderats av ringmärkningsnämnden. Avgiften ska betalas senast under februari. 
Avgiften för fågelstationerna har förändrats något och sänkts för de största stationerna och 
höjts med 50 kr för de medelstora. Använd bifogat inbetalningskort och glöm inte att ange 
avsändare. Ringmärkare som har godkända medhjälpare ska vid betalning även ange namn 
på dessa. Nytt för i år är att märkare som driver en CES-plats och har medhjälpare för detta, 
inte behöver erlägga avgift för dessa medhjälpare. De ska fortfarande vara godkända av RC 
och namnges på inbetalningskortet (lägg även till CES).    
 
Redovisning av märkningar utförda 2002 ska vara slutredovisade senast 15 januari. Att 
komplett redovisning (samtliga blanketter inklusive uppgift om förolyckade fåglar) 
inkommit i tid är från och med nu ännu viktigare. I mars måste RC för första gången 
redovisa till Naturvårdsverket, dels antalet märkta fåglar av olika arter och dels antalet 
förolyckade fåglar. Märkare som inte klarar av att redovisa i tid kan äventyra sitt framtida 
märktillstånd! Ny licens skickas ut först när komplett redovisning och avgift erlagts. 
 
Kontroller av ringmärkta fåglar har för hög felavläsningsfrekvens. Under senaste tiden 
har vi fått in flera kontroll-rapporter där ringnumret inte kan stämma. I många fall har det 
visat sig att om man ändrar en bokstav eller siffra så är istället ringen märkarens egen. Dessa 
fall visar alltså att märkaren läst av ringnumret fel eller noterat det fel och på så sätt fått det 
till en främmande kontroll. Vi uppmanar därför märkarna att vara ytterst noggranna vid 
alla avläsningar. Notera vilka ringserier du själv använder så att du lättare redan vid 
fångsten kan avgöra om det är en egen eller främmande kontroll. Av samma anledning bör  
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Fagel2-användare noga ge akt på när man vid inmatningen av kontroller får en indikation 
om att det är en främmande ring man just skrivit in - det kan råka vara en felskriven egen 
ring. 
 
Ange hela årtalet när rapporter sänds in till RC. Vid flera tillfällen under senare tid har det 
uppstått tveksamheter om vad som avsetts (t ex 01-11-02). 
 
Isbildning på ringar uppmärksammades vid några tillfällen förra vintern i Norrlands 
inland. Det är mycket viktigt att vi snabbt får kunskap om hur vanligt detta fenomen är och 
ringmärkarna uppmanas därför att vara extra uppmärksamma i vinter och rapportera 
eventuella observationer av detta. Förutom art (ringstorlek) och plats är aktuella 
väderförhållanden av stor vikt. Särskilt viktigt är det också att få veta om fågeln observerats 
senare och om isbildningen då försvunnit.    
 
CES-projektet har i år genomförts vid 30 platser och flera av dessa är nya jämfört med 
föregående år. En del redovisningar har inkommit sent, vilket innebär att någon 
sammanställning inte kunnat färdigställas till höstnumret av Ringinform. Thomas Pettersson 
kommer att göra en sammanställning som skickas ut till deltagarna i början av nästa år och 
en rapport planeras ingå i vårnumret av Ringinform. Ringmärkare som är intresserade av att 
delta uppmanas kontakta RC (Thord Fransson) för detaljer. Flera nya platser är redan 
planerade inför nästa säsong vilket är mycket glädjande. 
 
Ringmärkningsatlasen volym 2 är i full gång och Henrik Österblom har gjort en första 
genomgång av alla arter som ska ingå i den andra volymen. Förhoppningen är att den ska 
komma ut under nästa höst.  
  
 
 
Vi på RC tackar alla ringmärkare för det gångna året och önskar ett 
riktigt GOTT NYTT ÅR! 
 
Thord Fransson 
Lennart Ekström, Conny Kroon, Roland Staav, Bo Sällström, Ulla Britt Sällström & Henrik 
Österblom 
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