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Årets ringmärkningssäsong är snart till ända och av de redovisningar och andra signaler vi fått verkar 
det ha varit ovanligt mycket fåglar. Speciellt visade detta sig vid fågelstationer och märkplatser vid 
ost- och sydkusten under hösten. I andra delar av landet har det varit en mindre lyckad häcknings-
säsong, särskilt för fåglar som är beroende av gnagare. Ett tag trodde vi att årets märkningar skulle slå 
nytt rekord, men nu förefaller det sluta på ca 330 000 märkta fåglar. Vi närmar oss nu 15 januari och 
vi vill passa på att påminna om att slutredovisning till RC ska vara inne då.  
 
Vi vill också tacka alla märkare som självmant eller efter påminnelse delredovisat eller tidigarelagt sin 
slutredovisning. För närvarande har 118 märkare slutredovisat och ytterligare 84 delredovisat sina 
märkningar. Detta har hjälpt oss att ligga ovanligt bra till och gett oss möjlighet att redan nu mata in en 
stor del av de märkdata vi själva ska datalägga på RC.   
 
Fagel2 
 

De som använder Fagel2 bör hämta den nya versionen av RCKodlistaDb från märkarsidorna 
www.nrm.se/rc/markare. Det kan dock krävas viss envishet för att komma förbi alla varningar som 
numera kommer när man försöker hämta filer från webben. Att hämta denna fil är garanterat ofarligt! 
Nyheterna i denna version är att det finns koder för fler typer av andra märken, nya fynddetaljskoder 
för avläsningar av andra märken samt att det har gjorts en hel del andra smärre rättelser och tillägg. 
Vid redovisningarna hit noteras i loggen, som skickas som kvittens, att många inte har uppdaterat 
Fagel2 med filerna från januari 2012. De som använder Runtime-versionen bör dock inte hämta de nya 
versionerna av InmatningsDb och RapportDb, eftersom flera fått problem med dessa. Har du hämtat 
nya filer och har problem med dem, finns även de tidigare versionerna att hämta på märkarsidorna.  
 
Ringinform 
 

Vi har denna höst haft så mycket att göra på RC att vi inte hunnit producera Ringinform före nyår. Vi 
räknar dock med att kunna skicka ut den i januari. Är det någon som har någon artikel, tips eller notis 
som skulle passa där kan vi få med den om den inkommer senast i början av januari. 
 
Flyttning och omorganisation 
 

Sedan länge planeras för omflyttningar inom museet och RC kommer enligt detta att flytta till lokaler i 
en angränsande byggnad, troligen under februari. Under hösten har dessutom en genomgripande 
omorganisation inom museet påbörjats, vilken kommer att placera RC inom den nya enheten för 
miljöanalys. I denna enhet ingår även den tidigare enheten för miljögiftsforskning och palynologiska 
laboratoriet (pollenprognoser). Omorganisationen kommer dock inte att innebära någon större 
förändring av RCs arbete eller resurser. Däremot kommer flytten att ta stor del av vår arbetstid under 
vårvintern, varför vår service till märkare och upphittare kan bli något långsammare än vanligt. 
 
 

    
Vi på RC önskar alla ringmärkare en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År! 
 

Thord, Conny, Lina, Thomas och Tuomo 

http://www.nrm.se/rc/markare

