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Antalet ringmärkta fåglar i Sverige under 2008 blev drygt 340 000 vilket är den näst högsta årssumman 
hittills. En detaljerad tabell finns med i Ringinform.        
 

Som nämndes i förra utskicket så hade vi en förhoppning om att en ny person skulle kunna anställas från 
1 april och detta har glädjande nog skett. Lina Jansson är den nya medarbetaren och hon kommer 
tillsammans med Tuomo att arbeta med återfyndshanteringen, men också ansvara för licenser. Lina är 
utbildad biolog och aktiv ringmärkare vid Landsorts fågelstation.  
  

Det har nyligen uppdagats att museets budget är ansträngd och ett arbete har påbörjats för att anpassa 
verksamheten till givna ramar. Som det ser ut nu kommer ringmärkningen förmodligen inte att påverkas i 
någon större utsträckning, även om vi redan nu tydligare kopplas till enheten för vertebratzoologi (dit RC 
hört sedan många år). Men 2010 kommer sannolikt att bli ett kärvt år för hela museet och det är delvis 
med anledning av detta som samtliga märkare ska inventera sina lager av ringar och rapportera detta i 
samband med årets redovisning (blankett bifogas). Ringmärkare som har obrutna serier av ringstorlekar 
som inte kommer att användas inom den närmaste tiden uppmanas återsända dessa till RC.   
 
Med detta utskick medföljer blanketter för slutredovisning till märkare som inte är Fagel2-användare.   
Fagel2-användarna genererar alla blanketter för redovisningen via programmet och sänder in dem 
digitalt. Som vanligt gäller det datum som överenskommits med RC, 15 september för de som inte 
märker under hösten och 15 januari för de som får märka hela året. Kom ihåg att skicka in redovisningar 
(blanketter eller datafiler) fortlöpande under året. Andelen av märkningarna som redovisas digitalt ökar 
successivt och närmar sig 90 %. Samtliga fågelstationer måste från och med 2009 redovisa märkningarna 
via Fagel2. 
 
De märkare som har djurförsöksetiska tillstånd som är kopplade till ringmärkning och som ännu inte 
skickat in kopior på dessa till RC ska göra detta snarast!  
 
Vi vill också tydliggöra att fåglar som i samband med ringmärkningen ska förses med sändare, 
dataloggers, färgringar eller liknande ovillkorligen måste ha ett godkännande av RC eftersom detta 
i så fall sker inom ramen för det tillstånd som getts från Riksmuseet. En ringmärkt fågel med annan 
märkning eller sändare som påträffas kopplas via metallringen till Riksmuseet och RC, som därigenom i 
högsta grad blir inblandade. Observera också att extra information alltid måste ges när märkningar av 
denna typ redovisas.    
 
Vi försöker fortlöpande lägga ut nyheter på RCs hemsida (www.nrm.se/rc). Glöm inte att information och 
blanketter kan hittas på märkarnas hemsida (www.nrm.se/rc/markare).  
 

     
Vi på RC önskar alla ringmärkare en trevlig sommar! 
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