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Lokaluppgifter for hotade hackplatser 

Detta PM iir ett fdrtydligande av den instruktion som f i h  och med innevarande i3r giiller f ir  
redovisning av miirkplats. FrAgan har behandlats i ringmiirkningsnbmden 1999 1 1 25 (5 7 i 
protokollet). Instruktion har utgAtt 1999 12 16 (T 144) och 2000 05 02 (T 145). 

Allmant. Det iir viisentligt att all information som iir kopplad till ringmiirkning med 
riksmuseets ringar ocksb finns samlad pA riksmuseet. Situationen blir undan f i r  undan alltrner 
ohalbar n&, som nu, lokaluppgifter fdr mhga, mer 2in ett tusental, ringmiirkningar saknas pb 
riksmuseet, men fdrvaras hos privatpersoner eller pb andra institutioner Ute i landet. Ett 
ofullstiindigt satt att redovisa miirkplats har fdr flera arter pbgbtt under l h g  tid, sedan 1970- 
talet, och det har visat sig s v k  att retroaktivt Atgiirda. Vi har all fdrstAelse B r  att Brsiktighet 
ska rAda vad giiller lokaluppgifter f i r  agelarter diir en hotbild foreligger och att utliimning av 
sAdana lokaluppgifter alltid ska fdregb av en sekretesspr6vning. Vid riksmuseet siirbehandlas 
dWdr sMana lokaluppgifler. 

Arter: Kungsorn, havsorn, pilgrimsfalk, jaktfalk, tornuggla, lappuggla. ~ v e n  andra arter kan i 
undantagsfall komma ifiAga efler siirskild pr6vning av ringrniirkningscentralen. 

Lokaluppgif noggrannhet: For samtliga ringmiirkningar i vetenskapligt syfte ska miirkplats 
redovisas med krn-ruta eller Greenwich koordinater i minutsifia (se T 145). 

Forfarande vid redovisning: Det iir f i r  ovansaende arter tillbtet att i miirkprotokollet ange 
endast 12in och landskap samt en lokalkod under fdrutdttning att en separat kodlista med 
fillsthdiga platsuppgifter a d s  in adresserad till ringmiirkningscentralens chef. 

Hanteringph ringmarkningscentralen. Kodlistorna fdrvaras separat i l b t  s&erhetsskAp till 
vilket de enda som har beh6righet iir enhetens chef och en dataansvarig medarbetare. 

PrBvningsforfarande: Kornrner fdrfrbgan om utl5imning av uppgifter utanfdr 
ringmiirkningscentralen t i l lhpas sekretesslagen. Sekretess giUler "om det kan antas att 
strgvanden att bevara arten inom landet eller del diirav motverkas om uppgiften rojs". 
Provning, efter h(Irande av ringmiirkningsnknnden, och eventuellt (Iverklagande ffir dA ske 
enligt de regler som giiller fdr myndigheten. 
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