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Efter den förvånansvärt låga årstotalen för märkta fåglar i Sverige 2009 tycks vi glädjande nog 
under 2010 ha återgått till mer normala förhållanden med en förmodad årstotal på drygt 320 000 
märkta fåglar. Vi närmar oss nu det sista datum som gäller för årets slutredovisning och vi 
uppmanar alla märkare att se till att komplett redovisning för 2010 är RC tillhanda senast den 15 
januari!  
 

Även detta utskick kommer till stor att del ske digitalt och det innebär påtagligt mindre arbete för 
oss på RC, men också en klar besparing i form av portokostnader. Om någon märkare har 
problem med att få utskicket digitalt – kontakta RC. Om någon märkare som får utskicket via 
vanlig post istället skulle kunna ta emot framtida utskick via epost – kontakta RC och meddela 
detta.    
 

Nästa år kommer svensk ringmärkning att fira 100-årsjubileum och vi räknar med att 
uppmärksamma detta på olika sätt. Vi siktar bl a på ett lite mer omfattande ringmärkarmöte i 
början av november (fre-sön) i Skåne, men vi återkommer med detaljer om mötet i början av 
året. Vi vill också passa på att uppmana märkarna att ha jubileet i åtanke och vi ser gärna att 
lokala initiativ tas med tanke på jubileet.  
 

Under året har en berguv påträffats skadad med en ring som hamnat på tibian. Vi vill därför 
särskilt påtala att märkare som märker berguv noggrant ska kontrollera att ringen inte kan 
passera hälleden innan ringen popnitas. Om så är fallet ska ungen lämnas omärkt eller märkas 
vid ett senare tillfälle – fåglarnas väl ska alltid gå i första hand! 
 

Den andel av märkningarna som vi får in digitalt uppgår nu till över 90 %. Vi kommer aktivt att 
arbeta för att få fler märkare att använda Fagel2. Märkare som känner sig mogna att datalägga 
sina märkningar uppmanas kontakta Thomas. Vi vill också att de som redan använder Fagel2 ska 
registrera sina egna kontroller via programmet så att vi får in dem digitalt tillsammans med 
märkningarna.  
 

Vi vill även passa på att påminna märkarna om att förhöra sig med och få klartecken från RC 
innan någon påtaglig förändring av märkningen genomförs. Det kan t ex handla om en tydlig 
ökning av märkningen, ändring av det geografiska området eller någon form av färgmärkning. 
Observera också, som påtalats tidigare, att kopior på etiska tillstånd som berör ringmärkning ska 
skickas till RC. Även om man har ett etiskt tillstånd kan RC mycket väl neka till att man 
använder riksmuseets ringar om museet finner det befogat.              
 

Tänk på att fortlöpande redovisa märkningar under året så att vi kan behandla inkomna återfynd 
utan onödig fördröjning.  
 
Vi på RC önskar alla ringmärkare ett riktigt gott nytt år! 
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