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Fjolårets ringmärkning i Sverige har inte slutsummerats ännu men kommer förmodligen att 
hamna på ungefär 320 000, vilket är några tusen fåglar fler än under 2004. Antalet återfynd 
som behandlats så här långt i år är ungefär 1200 svenska och 150 utländska, vilket väl 
överensstämmer med föregående år. Någon tydlig minskning p g a fågelinfluensan kan alltså 
inte märkas.    
 
Observera att märkare som har medhjälpare måste se till att dessa tar del av den information 
som går ut från RC (gör kopior eller hänvisa till RCs hemsida). Detta gäller särskilt informa-
tionen om fågelinfluensan (T 159).    
 
Personalsituationen på RC kommer att förbättras. I slutet av april var sista ansökningsdag 
för den förste assistentjänst som vi tidigare omnämnt. Många har sökt och vi kommer under 
den närmaste tiden att börja gå igenom ansökningarna. Förhoppningen är att den nya 
personen ska kunna börja under sommaren. Under några månader har en praktikplats också 
anordnats på RC.     
 
Fågelinfluensan har varit bekymmersam under senvintern, men nu ser det ut som om 
situationen lugnat ner sig något. Med detta utskick följer en del praktiska regler (T 159) som 
märkarna ska följa för att minska risken för spridning av denna liksom andra förekommande 
fågelsjukdomar. 
 
Vi vill här passa på att återigen klargöra att fångstnät måste kontrolleras minst var 30:e 
minut i enlighet med det tillstånd som vi har från Naturvårdsverket. Detta gäller även om 
näten används under natten vid fångst av ugglor. Ihopdragna nät måste dessutom kontrolleras 
dagligen även när fångst inte sker.       
 
Blanketter för årets slutredovisning bifogas detta utskick. Märkningar utförda under 2006 
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 kan laddas ner från RCs hemsida 
(www2.nrm.se/rc/blanketter/blanketter.html).  
Observera att en komplett slutredovisning ska innehålla en summering (T23-blad1 eller 
summering från Fagel2) och T23-blad3. I förekommande fall ska också T138 (förolyckade 
fåglar) bifogas. 
 
Redovisa märkningar vid flera tillfällen under året (gäller både manuell redovisning och 
datalagd redovisning), det underlättar RCs arbete och rapporter av återfynd kan snabbare 
besvaras!  
 
Märkredovisningsfiler ska sändas till bo.sallstrom @nrm.se  
 
Slutredovisning och övrig allmän korrespondens ska sändas till bird.ringing@nrm.se   
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Alla ringmärkare måste följa de nya regler som gäller för rapportering av främmande 
kontroller/återfynd som infördes vid årsskiftet 04/05 (se vidare T156). Fagel2-användarna 
ska lägga in kontrollerna i Fagel2. De kommer då med i nästa redovisningsfil till RC – 
alternativt finns möjligheten att redovisa en separat kontrollfil. De ska alltså inte sändas in på 
något annat sätt för då får vi hantera samma fynd vid två tillfällen! 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. 
Kontroller ska alltid rapporteras av huvudmärkaren! 
 
Fagel2. Ett problem har uppdagats i InmatningsDb som innebär att ungar som hör till skilda 
kullar i vissa fall kan få samma idkullnummer. Vi arbetar på att lösa det och räknar inom kort 
med att kunna lägga ut en ny version med uppdateringsdatum maj 2006. Vänta med kull-
inmatning tills du har laddat ner den nya versionen!    
 
Riksmuseets hemsidor har förändrats och detta har tyvärr inneburit vissa problem att hitta 
de sidor som vi fortfarande har kvar i det gamla systemet och som är avsedda för 
ringmärkarna. För att inte krocka med de nya sidorna har man lagt in en siffra 2 efter www 
 
Blanketter och annan information kan hittas på adressen:  
http://www2.nrm.se/rc/blanketter/blanketter.html 
Här har vi lagt ut en del ny information, bl a Handbok för ringmärkare, och vi kommer även 
inom kort att börja lägga ut Ringinform. Det finns nu en länk till en hemsida där man kan gå 
in på kartor och få fram Greenwich-koordinater för en plats som man markerar på kartan. 
Kan vara lämplig för märkare som vill ta fram koordinater för nya märkplatser. Att ange 
platser med ruta fungerar fortfarande alldeles utmärkt, men om det är lättare för märkaren att 
använda Greenwich-koordinater går det bra även i de handskrivna protokollen.   
 
Fagel2-programmen finns på följande adress: 
http://www2.nrm.se/rc/fagel2/fagel2.html 
 
RCs nya hemsida kan nu nås via museets hemsida (www.nrm.se) eller direkt via 
http://www.nrm.se/rc. 
 
Vi räknar med att successivt utveckla RCs sidor och redan nu har vi inkluderat en del nya 
återfyndskartor samt startat en sida där vi informerar om senaste nytt på återfyndsfronten. 
 
Arbetet med ringmärkningsatlasen fortsätter, men den underbemanning som RC drabbats 
av och nu under våren fågelinfluensan har inneburit att arbetet försenats något. Förhopp-
ningen är fortfarande att volym 2 ska kunna ges ut under detta år och volym 3 under nästa år.   
 
Bemanningssituationen under sommaren är fortfarande något osäker. Vi uppmanar därför 
ringmärkarna att beställa ringar i god tid före midsommar!  
 
Vi på RC önskar alla ringmärkare en riktigt trevlig sommar! 
 
Thord Fransson 
Conny Kroon, Barbro Nyström, Roland Staav, Bo Sällström & Ulla Britt Sällström   
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