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Vi beklagar att vårens utskick kommer först nu. I det bifogade numret av Ringinform samman-

fattas fjolårets ringmärkning i Sverige. Efter ”bottenåret” 2009 landade totalsiffran för antalet 

märkta fåglar 2010 på 337 000 fåglar, vilket är den tredje högsta siffran någonsin i Sverige.  

 

Som bekant firar svensk ringmärkning 100-årsjubileum i år och vi planerar därför att hålla ett lite 

mer omfattande ringmärkarmöte 28 – 30 oktober i Höllviken (Falsterbo Kursgård). Med detta 

utskick följer en inbjudan till mötet med information om hur anmälan ska ske. Personer med 

licens (gäller även medhjälparlicenser och stationslicenser) kommer inte att behöva betala något 

för att delta i mötet utan Naturhistoriska riksmuseet står för detta (se inbjudan). Resor till och 

från mötet får dock deltagarna betala själva. Initialt har vi maximerat antalet deltagare till 120 

och vi har satt 1 september som startdatum för anmälningar.      

 

I utskicket i juni påtalade vi att fjälluggla nu inkluderats i den lista med arter som kräver 

medgivande av RC innan märkning företas. Utöver fjälluggla ingår brun glada, glada, havsörn, 

ängshök, kungsörn, jaktfalk, pilgrimsfalk, tornuggla, berguv och lappuggla i denna lista. Det är 

viktigt att detta respekteras och att märkare som planerar att påbörja märkning av någon av dessa 

arter kontaktar RC i förväg. Som påtalades i förra utskicket gäller också att RC ska ge klartecken 

innan märkning påbörjas i ett nytt område eller om märkningens inriktning påtagligt förändras.  

 

För att förbättra chansen att en påträffad ringmärkt fågel rapporteras har vi bestämt att större 

ringar (storlek 5 och större) som vi beställer i år ska ha adressen www.ring.ac i tillägg till den 

traditionella adressen till riksmuseet. Webbsidan som adressen går till är skapad av EURING och 

sköts av BTO i England. Beroende på hur mycket ringar vi har i lager kan det dröja lite innan 

ringarna kommer i omlopp.   

 

Tänk på att fortlöpande redovisa märkningar under året så att inkomna återfynd kan behandlas 

utan onödig fördröjning (märkningar bör inte ligga oredovisade längre än maximalt 3 månader). 

Observera att märkare som avslutar sin verksamhet under sommaren ska slutredovisa senast 15 

september, oavsett när redovisningen skett tidigare år. 

 

Vi på RC önskar alla ringmärkare en trevlig sensommar och höst! 
 

Thord Fransson, Lina Jansson, Tuomo Kolehmainen, Conny Kroon & Thomas Wenninger  
 
 
 

 

 

 


