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Det är ganska mycket som händer på RC just nu och efter årets pensioneringar har vi under hösten 
upplevt en viss underbemanning. Trots detta har vi i stort sett klarat av att fortlöpande behandla nyin-
komna återfynd. En tillfällig eftersläpning gäller utländska fynd i Sverige, men den beror också på att det 
dröjt något innan vi fått igång de nya datarutinerna för denna hantering. Glädjande är att vi nu fått klar-
tecken för ytterligare en nyanställning. Denna person kommer förhoppningsvis att vara på plats 1 april.        
 

Med detta utskick bifogas en kalender som naturhistoriska riksmuseet tagit fram för 2009. Som ni märker 
medföljer däremot ingen årsrapport. Tyvärr har vi varit tvungna att lägga denna åt sidan under hösten. 
Möjligen kommer vi att ta fram den under våren, men vi diskuterar också hur vi ska göra med 
årsrapporterna i framtiden. Det program som genererar rapporten i nuvarande skick finns i det gamla 
systemet och via detta skulle vi möjligen kunna generera rapporterna för 2006 och 2007, men sen måste 
programmet ändå göras om för den nya miljön. Ett av skälen till att vi inte har hunnit göra årsrapporten är 
att vi också lagt ner mycket arbete på att slutföra den sista delen av ringmärkningsatlasen som ska komma 
från tryckeriet nu i dagarna.   
  

Det nya datasystemet för hantering av återfynd som togs i drift under våren håller nu på att finslipas av 
Thomas Wenninger. Som en del av er har märkt sänder vi nu återfyndsbrev via Internet till de 
ringmärkare som vi vet har e-post. Vi ber märkare som fortfarande får sina återfynd via vanliga brev men 
som kan ta emot dem via Internet att höra av sig och meddela sin e-postadress.  
  

Sista datum för slutredovisning av märkningarna 2008 är den 15 januari. De som fortfarande inte 
redovisat bör se till att de har allt klart och färdigt att sända in i början av januari. Om någon saknar 
blanketter finns de att ladda ner på märkarnas hemsida (www.nrm.se/rc/markare). Observera att Fagel2-
användarna genererar alla blanketter för redovisningen via programmet och sänder in dem digitalt.     
 

Observera att kontroller av fåglar med utländska ringar ska rapporteras till RC för vidarebefordran till 
berörd central (i enlighet med EURINGs policy). Fagel2-användare ska mata in kontrollerna via 
programmet, vilket innebär att de automatiskt överförs tillsammans med märkningarna till RC. 
 

En nyhet inför 2009 är att RC måste få kopior på djurförsöksetiska tillstånd som är kopplade till 
ringmärkning. De som har sådana tillstånd ska skicka kopior på dessa till RC. 
 

När det gäller märkning av rariteter gäller fortfarande det som RC meddelade i T142 i december 1998. 
Sådan märkning är inte förbjuden men är inte prioriterad av RC. Om den sker ska den ske med gott 
omdöme och med visad hänsyn gentemot den som upptäckt fågeln och andra som kan ha intresse av 
observationen. En förutsättning är naturligtvis att märkaren har tillstånd för att utföra märkning på 
platsen. Det är mycket viktigt att ringmärkarna är medvetna om att fjäderprov inte får tas av en fågel 
utan djurförsöksetiskt tillstånd. Att en fågel är svårbestämd räcker inte som argument för att samla 
varken fjäder eller blod från en fångad fågel! 
 

Nästa år räknar vi med att lägga ut mer information (bl a gamla T-meddelanden) på märkarnas sidor. 
     
Vi på RC önskar alla ringmärkare en God Jul och ett Gott Nytt År! 
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