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 Till 

RCs ringmärkare 

 

 

Naturhistoriska riksmuseet 

 

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-519 540 00 
Box 50007 Frescativägen 40 Telefax. 08-519 540 85 

104 05 Stockholm 114 18 Stockholm registrator@nrm.se 

 

Våren har nu snabbt övergått i sommar och här kommer lite information från RC. Fjolårets märkningar 

har summerats och årstotalen landade på ungefär 296 000 märkta fåglar. Lite högre än vad vi trodde i 

december, men ändå betydligt lägre än 2012 då drygt 336 000 fåglar märktes. Ringinform kommer att 

skickas ut efter sommaren och tillsammans med den en sammanställning av fjolårets ringmärkning.  

 

Fagel3 

Utvecklingen av det nya programmet för inmatning av ringmärkningsdata har tyvärr dragit ut på tiden, 

främst på grund av att en hel del annat arbete behövt klaras av parallellt. Ett par tidiga testare kommer 

att få börja bekanta sig med programmet inom de närmaste dagarna, men en lite större testomgång 

kommer att få vänta till efter sommarsemestern. Under sensommaren räknar vi med att kunna börja 

övergången med de märkare som har störst problem med gamla Fagel2. Varje märkare kommer att 

kontaktas av Thomas innan övergången till Fagel3 kan påbörjas, eftersom vi då först måste försäkra 

oss om att alla märkarens data också finns hos RC innan en ny komplett databas kan skapas. Har du 

matat in äldre data vore det bra om du kollar att dessa är färdiga att redovisa. 

 

För att köra det nya programmet krävs att datorn har Windows Vista, 7 eller 8, inkl. löpande 

uppdateringar. Windows XP kommer alltså inte att fungera. För Mac eller Linux-datorer krävs 

motsvarande Windows-emulering. Dock behövs varken Access eller Microsoft Office för att köra 

Fagel3, så vi rekommenderar ingen att satsa pengar på Access-licens. Data kommer dock att lagras i 

en Access-databas, så de som har Access kan ha viss nytta av detta. Om det är någon som nyligen har 

bytt dator eller planerar att göra det, skulle vi på RC vara mycket tacksamma om den gamla datorn kan 

sparas ett tag för att användas för Fagel2 tills övergången är klar. Detta för att det numera sällan går att 

få Fagel2 att fungera på nya datorer och för att Thomas inte ska behöva lägga tid på detta. För att köra 

Fagel2 behöver inte den gamla datorn vara uppkopplad mot Internet, utan redovisningsfiler kan enkelt 

flyttas på USB-sticka till annan dator för att mailas till RC. 

 

Sommaröppet 

RC kommer att ha bemanning under sommaren, men titta gärna över ringlagret redan nu och om 

behov finns gör om möjligt beställningar under nästa vecka.  

 

     

Vi på RC önskar alla ringmärkare en skön sommar! 
 

Thord, Conny, Lina, Thomas och Tuomo 


