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Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska riksmuseet 
 
Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-519 540 80 
Box 50007 Frescativägen 54 bird.ringing@nrm.se 
104 05 Stockholm 114 18 Stockholm  

 
 
 
 
Vi har ännu inte summerat årets ringmärkning, men allt tyder på att antalet ringmärkta fåglar kommer 
att ligga klart under fjolårets rekord. Som meddelats tidigare kommer vi inte längre att ge ut 
Ringinform. Vi kommer i stället att skapa ett digitalt nyhetsbrev från RC och det första kommer att 
skickas inom kort. Samtliga ringmärkare kommer att inkluderas och märkare som saknar e-post 
kommer att få det brevledes. Alla som är intresserade kan ansluta sig och prenumerera på nyhetsbrevet 
så sprid gärna information om det till medhjälpare och andra.     
 
Tillstånd för fångstredskap  
Det tillstånd som ringmärkningen har för att använda olika typer av fångstredskap och som tidigare 
gällt för tre år måste förnyas inför 2016. En ansökan om förnyat tillstånd skickades till Naturvårds-
verket i början av november, men vi har fortfarande inte hört något trots påstötningar. Det är därför 
oklart om vi kommer att ha tillståndet klart till årsskiftet.     
 
Djurförsök 
Samtliga djurförsök som kopplar till ringmärkning måste stämmas av med RC och kopia på godkänd 
ansökan ska alltid skickas till oss. Djurförsök ska prövas och godkännas av djurförsöksetisk nämnd.  
Observera att insamling av fjädrar i samband med ringmärkning klassas som djurförsök. Det går bra 
att kontakta RC om oklarheter gäller kring djurförsök.   
 
Licenshantering 
Hanteringen av licenser kommer från 2016 att skötas av Thomas Wenninger. Ringmärkare som har 
frågor som handlar om licenser ska kontakta honom. 
 
Fagel3 och slutredovisning 
I Fagel3 har funktionen för slutredovisning utvecklats ytterligare och innehåller nu lite fler siffror från 
året som gått, men inga summor per art. Slutredovisning finns i den övre menyn under Rapportera. Det 
är viktigt att delmomenten görs i den ordning de står i, eftersom ansökan om medhjälpare kommer 
med på sammanställningen och eventuellt förolyckade fåglar kommer med i filen med märkdata. Filen 
med hela årets data ska alltid skickas in vid slutredovisning, även om alla märkningar redovisats 
tidigare! Detta innebär att det endast är två filer att bifoga för att slutredovisningen ska bli komplett. 
 
De som har använt Fagel2 eller pappersprotokoll redovisar på samma sätt som tidigare år. Under 
vintern kommer alla, som har datorer som klarar det, att få övergå till Fagel3. 
 
Alla slutredovisningar ska som vanligt vara inne senast 15 januari. 
 
 

Vi på RC önskar alla ringmärkare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 
Thord, Conny, Lina, Thomas och Tuomo  


