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Ringmärkningen i Sverige under 2016 har nu summerats och en sammanställning bifogas detta 
utskick. Antalet fåglar som ringmärktes blev 348 573, vilket är nästan 60 000 fler än under 2015 och 
den tredje högsta genom tiderna (efter 1990 och 2014). Mönstret med omväxlande höga och relativt 
låga årssummor verkar hålla i sig. Årets första nyhetsbrev från RC kommer att distribueras i dagarna. 
Ringmärkare som har något som skulle kunna vara trevligt att förmedla till andra via nyhetsbrevet får 
gärna höra av sig och diskutera detta med oss på RC.  
 
Svensk ringmärkning – inriktning och särskilda prioriteringar 
Naturhistoriska riksmuseet har tagit fram ett dokument som tydliggör inriktning och särskilda 
prioriteringar inom svensk ringmärkning. Dokumentet kan fungera som en vägledning för hur RC 
bedömer ansökningar om nya licenser. Det har stämts av med den rådgivande ringmärkningsnämnden 
och bifogas i detta utskick. 
 
Djurförsök kopplade till ringmärkning 
Det blir allt vanligare att ringmärkning omfattar mer än bara märkning med fotringar, mätning och 
vägning. Sådant kräver att en djurförsöksetisk ansökan godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. 
Personer som utför djurförsök ska också ha utbildning inom området. RC kommer att gå igenom 
regelverket med berörda myndigheter och i höst informera ringmärkarna om vad som gäller i detalj. 
 
RC har redan tidigare klargjort att alla djurförsök som kopplar till svensk ringmärkning ska stämmas 
av med RC. Det innebär också att kopior på godkända djurförsöketiska tillstånd ska skickas till oss. Vi 
uppmanar därför alla som har tillstånd att snarast skicka in kopior på aktuella tillstånd. Ringmärkare 
som är involverade i djurförsök men som inte själva är tillståndshavare är ansvariga för att kopior på 
tillstånden skickas till RC. Underlåtelse att göra detta kan innebära att ringmärkningslicensen dras in.  
 
Ringmärkarmöte i Stockholm 25-26 november 
Årets ringmärkarmöte kommer att arrangeras på riksmuseet med start lördag förmiddag och avslut 
med lunch på söndagen. Vi kommer att skicka ut mer information om mötet efter sommaren, men ni 
som tänker komma kan redan nu boka in denna helg. 
 
Kom ihåg att redovisa fortlöpande och att märkdata ska redovisas inom tre månader!  
 
Det kommer att finnas personal på RC hela sommaren, men tänk på att det kan ta lite längre tid än 
vanligt att få svar och att få beställda ringar. 
 
Vi på RC önskar alla ringmärkare en trevlig sommar! 
 
Thord, Conny, Lina, Thomas och Tuomo  


