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Som informerats om tidigare händer det just nu ganska mycket på RC. Dels håller vi på att introducera ett 
nytt datasystem för hantering av återfynd och dels går flera i personalen i pension. Roland pensionerades i 
mars och Bosse i juni och Ulla Britt i början av juli. Detta innebär att mycket kompetens och erfarenhet 
försvinner på kort tid. Ulla Britt började arbeta på RC redan 1964!  
 
Glädjande är att vi i början av maj fick klart med en nyanställning och det är Tuomo Kolehmainen. 
Tuomo har arbetat som projektanställd på RC sedan augusti förra året. Han är en mycket rutinerad 
ringmärkare och är aktiv ringmärkare i Sundregruppen, på södra Gotland, sedan slutet av 1970-talet. 
Förhoppningen är att vi i slutet av året ska få utlysa ytterligare en tjänst. Under hösten kommer vi under 
alla förhållanden att vara något underbemannade.  
 
Det nya datasystemet har blivit försenat och de första återfynden hanterade med detta system har precis 
skickats ut. Vi vill redan nu förvarna om att det kan bli vissa inkörningsproblem under den närmaste 
tiden. Bosse har fortsatt långt efter sin ordinarie pension och slitit hårt med att få systemet att fungera! 
  

Märkningen i Sverige återgick under fjolåret till mer normala förhållanden och antalet märkta fåglar 
uppgick till drygt 320 000. Den andel som erhålls i datalagd form ökar stadigt och närmare 84% av 
märkningarna 2007 finns i datalagd form på museet. Vårsäsongen har vid flera fågelstationer gett ovanligt 
god fångst, men det återstår att se hur årets häckningssäsong kommer att bli. CES-projektet har glädjande 
fått flera nya deltagare och samordnas som vanligt av Thomas Pettersson.     
 
Med detta utskick bifogas blanketter för slutredovisning endast till de märkare som inte registrerats 
som Fagel2-användare. Fagel2-användare sköter nu hela slutredovisningen digitalt via programmet. Om 
någon märkare saknar blanketter finns de att hämta på RCs hemsida: 
http://www.nrm.se/rc/markare/blanketterochdokument.1054.html 
 
Respektera den tid som överenskommits med RC för slutredovisningen (15 sep alt 15 jan) och kom ihåg 
att redovisa fortlöpande (märkuppgifter bör inte ligga oredovisade mer än några månader). Användare av 
Fagel2 bör redovisa månadsvis.    

 

Allmän korrespondens ska sändas till bird.ringing@nrm.se   
 

Redovisningsfiler ska sändas till redovisa.rc@nrm.se 
   
Informera medhjälparna! Extra kopior till medhjälparna kommer, som meddelats tidigare, inte längre 
att sändas ut från RC. Ringmärkare som har medhjälpare är skyldiga att se till att de är informerade. Både 
Ringinform och T-meddelanden finns att läsa på märkarnas hemsida (www.nrm.se/rc/markare). 
 
 

Vi på RC önskar alla ringmärkare en trevlig sommar! 
 
Thord Fransson, Tuomo Kolehmainen, Conny Kroon, Bo Sällström, Ulla Britt Sällström & Thomas 
Wenninger  
 
Bosse, Ulla Britt och Roland vill härmed framföra sina varma hälsningar och tacka för långvarigt 
samarbete! 
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