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Årets ringmärkning är ännu inte summerad men det verkar bli klart färre fåglar märkta i år än under 
fjolåret. Det talrika uppträdandet av gråsiska under hösten innebär trots allt att antalet märkta 
förmodligen hamnar en bit över 300 000.  
 

Webbvisning av svenska återfynd 
Som vi beskrivit i det senaste Nyhetsbrevet från RC finns det nu en kartfunktion som visar svenska 
återfynd på internet. Länken till sidan är: https://birdringing.bioatlas.se/  
 

Djurförsök kopplade till ringmärkning 
I Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2015:38) framgår det att 
ringmärkning av fåglar får utföras utan godkännande från regional djurförsöksetisk nämnd under 
förutsättning att märkningen inte omfattar andra moment än att fåglarna fångas, mäts, vägs, ringmärks 
med fotringar och därefter släpps fria.  
 

Det betyder att ringmärkning som omfattar andra moment än de som nämns ovan kräver godkännande 
från regional djurförsöksetisk nämnd. En fråga som varit uppe det senaste året är huruvida insamling 
av fästingar är ett djurförsök. Vi har nu fått besked från Jordbruksverket att det är att betrakta som 
djurförsök eftersom syftet med insamlingen av fästingar är forskning. Det är däremot tillåtet att befria 
en fågel från fästingar om det enbart handlar om fågelns välbefinnande. Det är viktigt att komma ihåg 
att personer som utför försök ska ha en djurförsöksutbildning.   
 

Naturhistoriska riksmuseet har tillstånd från Naturvårdsverket att använda och låta använda såväl 
typgodkända som icke typgodkända fångstredskap vid fångst av fåglar för ringmärkning. Det betyder 
att tillståndet inte omfattar fångst för djurförsök. För varje enskilt djurförsök behövs det därför 
ansökas om tillstånd från Naturvårdsverket för att få utföra den fångst som är aktuell för djurförsöket.   
 

Det är mycket viktigt att ringmärkarna är medvetna om vad som gäller och följer regelverket. 
Ringmärkare som har frågor om djurförsök är välkomna att höra av sig till RC.   
 

Spridning av fotografier och filmer av handhållna fåglar  
Sociala medier och andra kanaler för spridning av information, bilder och film har ökat enormt under 
de senaste åren. Ottenby och Falsterbo har gemensamt tagit fram riktlinjer för hur man ser på 
spridningen av foton och film från ringmärkning (länk till dokumentet som finns på märkarnas sidor). 
RC står helt bakom dessa riktlinjer och anser att de ska vara vägledande även för övrig ringmärkning i 
landet och kända bland personer som deltar i verksamheten.  
 
För de ringmärkare som har tillstånd att märka under hösten gäller att årets märkningar ska 
vara slutredovisade senast 15 januari! 
 
Vi på RC önskar alla ringmärkare en God Jul och ett Gott Nytt År! 
 
Thord, Conny, Lina, Thomas och Tuomo  

http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/miljoforskningochovervakning/internsidamarkare/blanketterochdokument/ringmarkningallmant.1056.html

