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Fjolårets ringmärkning i Sverige har tyvärr inte kunnat slutsummeras ännu. Det kvarstår en 
del oklarheter som måste redas ut, men det totala antalet märkta fåglar kommer att hamna på 
drygt 315 000. Under sommaren kommer RCs hemsida att uppdateras med 2004 års 
märksiffror. Antalet återfynd av svenskmärkta fåglar som behandlats så här långt i år uppgår 
till 1600, vilket är fler än normalt.  
 
Personalsituationen på RC är lite problematisk. De pensionsavgångar som drabbade RC 
för några år sedan har inte ersatts fullt ut. I en skriftlig rapport till chefen för forsknings-
avdelningen har Vertebratsektionen (dit RC hör) klargjort att det behövs motsvarande fyra 
heltidstjänster för att driva ringmärkningen i den omfattning som skett under de senaste tio 
åren och i nuläget har RC 3,25 tjänster. Vi har inte fått gehör för de äskanden som framlagts 
under de senaste årens budgetarbeten, trots att vi hävdat att vi fått minskade resurser jämfört 
med slutet av 1990-talet. Efter påtryckningar har vi lyckats få till stånd tillfälliga anställ-
ningar. Nyligen har Klas Karp kunnat anställas, men enbart för tre månader under 
sommaren. Detta får naturligtvis konsekvenser och vi har svårt att hinna med allt som ska 
göras. Vårens nummer av Ringinform är därför tunnare än vanligt. Vi hoppas att frågan ska 
kunna lösas under hösten eftersom situationen är ohållbar på lång sikt.      
 
Den nya versionen av Fagel2 har nu distribuerats till samtliga ringmärkare som vi hade 
registrerade som Fagel2-användare. Den nya versionen innehåller en hel del nyheter, bl a 
kontrolleras inmatade ringnummer mot ett ringlager som innehåller de ringserier som 
märkaren erhållit. Det är viktigt att alla märkare går över till den nya versionen. Märkare 
som stött på problem i samband med övergången eller är osäkra på hur installationen ska 
göras bör försöka kontakta Bo Sällström (bo.sallstrom@nrm.se) under sommaren eller 
hösten (ej veckorna 29, 31 och 32). Observera att i nya Fagel2 måste du fortlöpande 
registrera alla nya ringleveranser som du får innan det går att lägga in märkningar som gäller 
dessa ringar.  
 
De nya modulerna finns att hämta på RCs hemsida, men för att göra konverteringen måste 
man också ha fått en fil med tidigare erhållna ringar från RC. Märkare som ännu inte använt 
Fagel2 men vill börja, måste först kontakta RC.    
 
Koordinatangivelser får vi en del frågor om. Märkare som börjar använda GPS ska se till 
att den är inställd så att den anger grader och minuter (Greenwich, latitud och longitud). Vi 
vill inte ha in koordinatangivelser i rikets numeriska nät (XY)! Däremot är det fortfarande 
möjligt att ange platser med den rutangivelse som anknyter till de topografiska kartbladen. 
Märkare som använder handskrivna protokoll, men inte har rutangivelse, kan ange grader      
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och minuter i utrymmet för ruta, även om det blir lite trångt. För Fagel2-användare gäller att 
de kan ange antingen ruta eller Greenwich-koordinater för sina lokaler (eller bådadera), men 
inte XY-koordinater.   
 
Med detta utskick bifogas också blanketter för årets redovisning. Märkningar utförda 
under 2005 ska för vissa märkare vara slutredovisade senast 15 september och för de som 
har tillstånd att märka även under hösten, senast 15 januari. Slutredovisningen kan nu ske 
helt digitalt och samtliga blanketter kommer att kunna laddas ner från RCs hemsida 
(www.nrm.se/rc/blanketter/blanketter.html). 
 
Försök att redovisa märkningar (protokoll eller datafiler) vid flera tillfällen under året, det 
underlättar RCs arbete och rapporter av återfynd kan snabbare besvaras! Observera att en 
komplett redovisning ska innehålla en summering (T23-blad1 eller summering från Fagel2) 
och T23-blad3 samt i förekommande fall T148 (förolyckade fåglar). Sänds blanketterna in 
digitalt ska de sändas till bird.ringing@nrm.se. Fagel2-användare ska även fortsättningsvis 
sända redovisningsfiler till bo.sallstrom@nrm.se. 
 
Vi kommer att fortsätta ta fram digitala blanketter och instruktioner som då kommer att 
finnas tillgängliga på RCs hemsida (www.nrm.se/rc/blanketter/blanketter.html). 
 
Observera att rutinerna för rapportering av främmande kontroller/återfynd, såväl av svenska 
som utländska ringar, ändrades för Fagel2-användarna vid årsskiftet. Ingen T31-blankett ska 
sändas in (i nya Fagel2 går det inte att generera sådana) utan uppgifterna om kont-
rollen/återfyndet tas om hand på RC vid importen av redovisningsfilen för den aktuella 
perioden. Är du osäker på vad som gäller – läs T156.   
 
Arbetet med ringmärkningsatlasen fortsätter och Susanna Hall är projektanställd till slutet 
av detta år för att arbeta med volym 3. Den slutliga redigeringen av volym 2 pågår och målet 
är att den ska komma ut i början av nästa år.     
 
Som det ser ut i nuläget kommer RC att vara bemannat hela sommaren. 
 
Vi på RC önskar alla ringmärkare en riktigt trevlig sommar! 
 
Thord Fransson 
Susanna Hall, Klas Karp, Conny Kroon, Roland Staav, Bo Sällström & Ulla Britt Sällström   
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