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Till   
RCs ringmärkare

 
 
Vi har ännu ingen möjlighet att bedöma hur många fåglar som märktes i Sverige under 
2004. De signaler som vi fått under året antyder både uppgång och nedgång, men det troliga 
är att märkningen ligger något under fjolårets resultat. Antalet registrerade återfynd är något 
lägre än under fjolåret, men fortfarande betydligt högre än under 1990-talet. Arbetet med de 
nya återfyndsrutinerna fortsätter liksom arbetet med en ny version av Fagel2. I samband 
med detta kommer vi att ändra rutinerna för rapporteringen till RC. Det är viktigt att alla 
märkare tar till sig dessa förändringar så att ringmärkningen i Sverige även fortsätt-
ningsvis kan drivas effektivt.   
 
Märkare som ännu inte redovisat sin märkning bör snarast planera in så att detta blir 
avklarat senast den 15 januari. Observera att slutredovisningen kan ske helt digitalt och att 
blanketter kan hämtas via RCs hemsida (www.nrm.se/rc/blanketter/blanketter.html). Sänds 
blanketterna in digitalt ska de sändas till bird.ringing@nrm.se. Datafiler med märkningar ska 
även fortsättningsvis sändas till bo.sallstrom@nrm.se.  
 
Glöm inte att ny licens skickas ut först när komplett redovisning (samtliga blanketter 
inklusive uppgift om förolyckade fåglar) och avgift erlagts!     
 
Årsavgiften för 2005 är oförändrad och inbetalningskort medföljer detta utskick. Observera 
att avgiften ska betalas senast under februari. Försenad avgift innebär merarbete för RC, 
så vi ber märkarna att betala i tid! Ringmärkare som har godkända medhjälpare ska vid 
betalning även ange namn på dessa. Även i år gäller att märkare som driver en CES-plats 
och har medhjälpare för detta, inte behöver erlägga avgift för dessa medhjälpare. De ska 
fortfarande vara godkända av RC och namnges på inbetalningskortet (lägg även till ”CES”). 
 
Ändrade rutiner för rapportering av återfynd. Ändringen kommer att införas från års-
skiftet och berör främst de som använder Fagel2.  
 

Ringmärkare som inte använder Fagel2    
För dessa märkare gäller inga förändringar utan återfynd kan rapporteras till RC via vanligt 
brev, fax eller via hemsidans formulär. Om fyndet gjorts av en annan person, glöm inte att 
ange namn och adress på denna person. Försök att få med så detaljerade uppgifter som 
möjligt (typ av fågel, datum och möjlig fyndorsak). 
  
Fagel2-användare 
Kontroller och återfynd av andras ringar som märkaren själv eller dennes medhjälpare gör, 
ska registreras i Fagel2 (kontrollinmatningen). Dessa ska hädanefter inte tas ut och skickas 
till RC som T31:or – de finns med i redovisningsfilen till RC och är därmed redovisade. 

 
 
 
Postadress, Mailing address Besöksadress, Visiting address Telfon, Telephone Telefax, Fax Postgiro, Postal 
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I den kommande nya versionen av Fagel2 kommer utskrift av T31 överhuvudtaget inte att 
finnas med. I stället kommer det att finnas en funktion för att ta ut redovisningsfil med 
enbart främmande kontroller/återfynd som kan skickas till RC om man inte vill vänta med 
att få eventuella främmande kontroller rapporterade till RC till dess man gör sin ordinarie 
redovisning 
 
På RC tas sedan kontrollerna ut på T31-blanketter för återfyndshantering via en särskild 
rutin. Detta är en nödvändig förändring för att eliminera risken att märkare glömmer att 
rapportera eller dubbelrapporterar (vilket krånglar till det), eller att RC får fynduppgifter 
som inte helt stämmer med de uppgifter som märkaren senare sänder in i datalagd form. 
 
En märkare som använder Fagel2 och som får ett ringfynd rapporterat via en annan person 
ska inte registrera detta i sin dator utan sända in fyndet separat (på valfritt sätt enligt ovan) 
med uppgift om rapportörens namn och adress, eventuellt också önskemål om kopia. (Om 
märkaren skulle registrera fyndet i sin Fagel2 kommer rapportören inte att få något svar från 
RC och om det rör sig om en egen märkning kommer det ofelbart att betraktas som ett eget 
återfynd.) 
 
Alla som rapporterar främmande kontroller/återfynd 
Rapportera inte fyndet mer än en gång och se till att alla tillgängliga uppgifter finns 
med från början! Som påpekats tidigare, och som gäller alla märkare, är att fynd av 
främmande ringar i samband med ringmärkningen alltid ska rapporteras av huvudmärkaren! 
 
Fagel2 har reviderats och kommer att sändas ut till alla märkare i början av nästa år. En 
viktig förbättring är att alla märkare i sin databas kommer att ha en tabell med uppgifter om 
vilka ringserier som erhållits och vid inmatning av märkdata kommer programmet inte att 
acceptera andra ringar än de som ingår i tabellen. Detta minskar problem vid importen till 
RCs databas. I samband med uppdateringen kommer märkarna att få en tabell med de 
ringserier som hittills finns registrerade på märkaren. Därefter får märkaren uppdatera sin 
ringtabell fortlöpande.  
 
Ringmärkningsatlasen volym 2 är som tidigare meddelats något försenad, men arbetet med 
den slutliga genomgången pågår. Arbetet med del tre har påbörjats och Susanna Hall har 
varit projektanställd för detta under hösten. Nyligen kom ett positivt besked på en ansökan 
som kommer att göra det möjligt att fortsätta arbetet under större delen av 2005. Detta är 
mycket glädjande och betyder att projektet kan komma att avslutas inom två år!   
 
Under det gångna året har RC fått möjlighet att ha Klas Karp anställd under perioden 
februari-september som kompensation för att personal slutat. Hur det kommer att bli under 
2005 är fortfarande oklart.  
 
Köp läsglasögon! Vi har fortlöpande problem med att vi får in alltför många kontroller där 
ringnumret inte stämmer. Ett tips till alla märkare är att införskaffa billiga läsglasögon, 
vilket skulle kunna minska risken för felavläsning.  
 
Vi på RC tackar alla ringmärkare för det gångna året och önskar ett 
riktigt GOTT NYTT ÅR! 
 
Thord Fransson 
Susanna Hall, Conny Kroon, Roland Staav, Bo Sällström & Ulla Britt Sällström   
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