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Fjolårets ringmärkning i Sverige har slutsummerats först under hösten och finns nu på RCs 
hemsida. Det totala antalet märkta slutade på 315 209, vilket är något över genomsnittet för 
perioden 1990-2003 som är nära 300 000. Förhoppningen är att 2005 ska kunna summeras 
betydligt snabbare. Antalet svenska återfynd som hanterats under året kommer att bli drygt 
3600, vilket innebär att vi inte kommer upp till rekordantalet från 2003. Årsrapporten för 
2003, som bifogas detta utskick, har också ovanligt många sidor.   
 
Personalsituationen på RC ser ut att lösa sig! Efter några år med underbemanning har nu 
museichefen bestämt sig för att RC ska få nyanställa en person. Om inget oförutsett in-
träffar räknar vi med att annonsering kommer att ske under början av året. Personen som 
söks ska bl a avlasta Bo Sällström med hanteringen av märkdata varför stor datorvana (gärna 
erfarenhet av Visual-Basic) är av största vikt. Förhoppningen är naturligtvis att vi ska få 
sökanden som också har erfarenhet av ringmärkning.      
 
Nästa ringmärkarmöte kommer att arrangeras på Riksmuseet i Stockholm helgen den 11-
12 mars 2006. Anmälningsblanketter och detaljer kommer att sändas ut i mitten av januari, 
men boka redan nu in helgen i almanackan.   
 
Årsavgiften för 2006 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”). 
 
Fagel2.3 – ny version introducerad under året. Den nya versionen tillkom för att göra 
programmet mera smidigt och säkrare för användaren och därmed undvika onödigt krångel 
vid importen till RCs databas. Den nya versionen används nu av ungefär hälften av alla 
märkare som använder Fagel2 (ca 150). Det är viktigt att alla så snart som möjligt övergår 
till den nya versionen - märkare som ännu inte gjort det bör höra av sig till Bo Sällström 
(bo.sallstrom@nrm.se eller tfn 08-5195 4082) för nya förbättrade instruktioner om över-
gången! Under året har programmet fortlöpande uppdaterats – flera mindre fel eller skön-
hetsfläckar har åtgärdats men även enstaka viktiga rättelser eller åtgärder har gjorts. Vi på-
minner därför om regeln att emellanåt gå in på RCs Fagel2-hemsida för att se om någon av 
programmodulerna är reviderad och då ta hem den (www.nrm.se/rc/fagel2.fagel2.html). 
Redovisningsfiler ska som tidigare skickas till bo.sallstrom@ nrm.se. 
 
Ändrad ringtyp för stenknäck. Eftersom storlek 3,5 inte tillverkats i legering måste för till-
fället alla stenknäckar märkas med storlek 4 aluminium! 
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Stålringar ska användas till vissa arter. Detta kommer att införas i en kommande reviderad 
ringtyplista men redan nu uppmanar vi samtliga märkare som märker storskarv, änder, 
måsar, trutar, labbar, tärnor och vadare att gå över till stålringar. Vid enstaka, oplanerade 
märkningar, går det naturligtvis fortfarande bra att använda aluminiumringar.        

 

Fågelinfluensan har haft en framskjuten plats i medierna under hösten. RC har noga följt 
utvecklingen, men i samråd med Björn Olsen inte bedömt att det funnits skäl att införa några 
särskilda förhållningsregler för landets ringmärkare. Under vårflyttningen kommer ämnet 
sannolikt åter att aktualiseras. Det som märkarna ska tänka på är att upprätthålla en god 
handhygien i samband med ringmärkningen. Detta har naturligtvis alltid varit viktigt 
men är nu tydligt påkallat. Risken att smittas av vilda fåglar bedöms som extremt liten, i 
synnerhet när det gäller småfåglar. Om något nytt framkommer under våren kommer RC 
naturligtvis att informera om detta.        
 
Redovisningen av märkningar utförda 2005 ska vara inkommen till RC senast 15 januari. 
Slutredovisningen kan nu ske helt digitalt och samtliga blanketter kan laddas ner från RCs 
hemsida och fyllas i av märkaren (www.nrm.se/rc/blanketter/blanketter.html). 
 

Komplett slutredovisning ska innehålla följande: 
 
Manuell redovisning Fagel2-märkare 
 
1. T23-blad3 1. T23-blad3 
2. T23-blad1 (summeringen) 2. Årssummering – uttag från Fagel2 (T23-blad1) 
3. T138 (förolyckade fåglar i förekommande fall)   3. T138 (förolyckade fåglar i förekommande fall) 
 
Sänds blanketterna in digitalt ska de sändas till bird.ringing@nrm.se. Att Fagel2 användar-
na måste sända in en summering av sina märkningar beror på att vi måste kunna kontrollera 
att vi har samma antal märkningar hos oss som det finns hos märkaren. Varje år upptäcker vi 
genom detta ett tiotal märkare som missat att sända in några av sina märkningar. Märkare 
som har Access kan köra en årssummering via RapportDb, gå in under Verktyg och välja 
Office-Links och spara som Word-fil.  
 
Observera att rutinerna för rapportering av främmande kontroller/återfynd, såväl av 
svenska som utländska ringar, ändrades för Fagel2-användarna vid årsskiftet. Ingen 
utskriven kontrollblankett ska sändas in (i nya Fagel2 går det inte att generera sådana) utan 
uppgifterna om kontrollen/återfyndet tas om hand på RC vid importen av redovisningsfilen 
för den aktuella perioden. Är du osäker på vad som gäller – läs T156. Märkare som inte 
använder Fagel2 kan sända in sina främmande kontroller på valfritt sätt (brev, fax eller 
epost). Observera att ruta (eller Greenwich-koordinat) ska anges för kontrollplatsen.  
 
Arbetet med ringmärkningsatlasen fortsätter och fram till slutet av november var Susanna 
Hall projektanställd för att arbeta med volym 3. Ett väl genomarbetat manus finns framtaget 
och omfattar ca 250 sidor. Den slutliga redigeringen av volym 2 har försenats men pågår och 
målet är att denna del ska komma ut under 2006.     
 
I samband med ringmärkningsnämndens möte i november fick RC nämndens fulla stöd för 
att mer kraftfullt hantera märkare som inte sköter sig. De allra flesta sköter sig bra, men 
märkare som vi måste påminna eller som dröjer med att svara försvårar vårt arbete.    
 
Vi på RC önskar alla ringmärkare ett riktigt Gott Nytt År! 
 
Thord Fransson 
Conny Kroon, Roland Staav, Bo Sällström & Ulla Britt Sällström   
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