
Forklaring til oppsettet av funnlisten 

 

Første linje = Merkedata 

1. Sentral (f.eks NOS). Alle ringmerkingssentraler har et trebokstavs prefix i EURING-koden. 
De aller fleste norskmerkede fugler merkes med ringer fra Museum Stavanger (NOS), men 
ringer fra Oslo (NOO) er fremdeles i bruk. 
2. Ringnummer 
3. Alder/Kjønn 
4. Dato 
5. Merkelokalitet (Sted, koordinater, kommune, fylke) 
 

Andre linje = Funndata 

1. Forhold og omstendigheter knyttet til gjenfunnsdelen i hakeparentes [n,nn]. Tallene i 
parentesen er satt sammen av EURING-koder for hhv Forhold og Omstendigheter (se under) 
2. Dato 
3.Funnlokalitet 
4. Distanse. Antall km mellom merkested og funnsted. 
5. Retning.  
6. Tid. Antall dager (år, måneder og dager) mellom merking og funn 
 
 
Kode Forhold 

0 Tilstand fullstendig ukjent 

1 Død, men ingen informasjon om hvor nylig fuglen har dødd (eller blitt drept) 

2 Nylig død - innen ca. en uke 

3 Død, men ikke nylig; opplysningene omkring funnet tyder på at fuglen har vært død over en uke 

4 Funnet syk, skadet e.l., og med sikkerhet satt fri 

5 Funnet syk, skadet e.l., og ikke satt fri, eller det er ukjent om den er satt fri 

6 I live og sannsynligvis frisk, men satt i fangenskap 

7 I live og sannsynligvis frisk og med sikkerhet satt fri 

8 I live og sannsynligvis frisk og satt fri av en ringmerker 

9 I live og sannsynligvis frisk, men videre skjebne til fuglen ukjent 

  

Kode Omstendigheter 

00 Funnet angitt i gjenfunnsbrevet, men ingen informasjon om fuglen. 

01 Funnet, fuglen nevnt i gjenfunnsbrevet. 



02 Kun ringen funnet. Mulig/trolig transportert fra opprinnelig funnsted. . 

03 Ring og fot funnet under naturlige omstendigheter. 

06 Funnet ombord på skip. 

07 Funnet i tilknytning til husdyr. 

08 Død eller alvorlig skadet pga ringmerkingsvirksomhet. 

09 Gjenfunn med direkte årsak at fuglen var ringmerket (f.eks satt fast ringen i et eller annet). 

10 Skutt. 

11 Funnet skutt. 

12 Skutt for å beskytte avlinger, matvarer, ville eller tamme dyr. 

13 Skutt som følge av "naturvern" (f.eks. måker skutt for å beskytte unger av truede arter). 

14 Skutt for å trygge menneskeliv. 

15 Skutt for å bruke kroppen (skinnet) til dekorasjon eller salg, eller som del av vitenskapelig studie. 

16 Skutt fordi fuglen var ringmerket. 

19 
Capturado, "tue" osv., ord eller uttrykk som indikerer at fuglen er jaktet, og sannsynligvis skutt i de 
fleste tilfellene. 

20 Fanget for ringmerking. 

21 Fanget og satt i bur. 

22 Fanget eller jaktet for å beskytte avlinger, matvarer, ville eller tamme dyr. 

23 Fanget eller jaktet som følge av "naturvern". 

24 Fanget eller jaktet for å trygge menneskeliv. 

25 
Fanget eller jaktet for å bruke kroppen (skinnet) til dekorasjon eller salg, eller som del av 
vitenskapelig studie. 

26 Fanget eller jaktet fordi fuglen var ringmerket. 

27 Funnet ved eller i fuglekasse eller annen spesial-innretning for fugler. 

28 Ringnummeret på metallringen avlest i felt uten at fuglen er fanget. 

30 Oljeskadd. 

31 Kontakt med kasserte menneskelagede gjenstander. 

32 Kontakt med menneskelagede gjenstander som fremdeles er i bruk. 

33 Festet i garn eller tråder til beskyttelse av mat. 

34 Utilsiktet fanget når hensikten var å fange andre fuglearter eller andre dyr. 

35 Kontakt med elektrisitet. 

37 Forgiftet av kjemisk forurensing, og kjemikaliene kjent (f.eks. blyforgiftning). 

38 Forgiftet av kjemisk forurensing, men kjemikalienes identitet ikke kjent. 



40 På vei, antatt bildrept. 

41 Jernbane, antatt drept av tog. 

42 Antatt kollisjon med fly eller helikopter. 

43 Kollisjon med tynn menneskelaget konstruksjon (f.eks. barduner eller mast). 

44 Kollisjon med vindu eller annet gjennomsiktig materiale. 

45 Kollisjon med tykk menneskelaget konstruksjon (f.eks. bygning, bru). 

46 Kommet inn i menneskelaget konstruksjon som ikke er laget for å fange fugler. 

47 Tiltrukket av lys som ikke er i bruk til aktiv fangst av fugler, for eksempel fyr. 

48 Funnet som resultat av annen menneskelig virksomhet (f.eks. industri, skogbruk) 

49 Druknet i kunstig vannbeholder. 

50 Syk eller skadet, ikke nøyere beskrevet. 

51 Deformiteter, medisinsk eller mekanisk årsak. 

52 Sopp-infeksjon. 

53 Virus-infeksjon. 

54 Bakterie-infeksjoner unntatt botulisme. 

55 Endo-parasitter. 

56 Botulisme. 

58 Kombinasjon av sykdom, parasitter, skader etc. 

59 Undersøkt av veterinær, rapport tilgjengelig, men ingen konkret konklusjon. 

60 Tatt av uspesifisert dyr. 

61 Tatt av katt. 

62 Tatt av annet husdyr eller av dyr i fangenskap. 

63 Tatt av vilt pattedyr (inkl. rømt mink). 

64 Tatt av ugle eller dagrovfugl, art kjent. 

65 Tatt av ugle eller dagrovfugl, art ukjent. 

66 Tatt av annen fugleart, men ikke av artsfrende. 

67 Tatt av artsfrende. 

68 Tatt av krypdyr, amfibium eller fisk. 

69 Tatt av annet dyr (f.eks. insekt, edderkopp). 

70 Druknet i naturlig vannansamling. 

71 Satt seg fast i naturlige objekter (f.eks. vegetasjon eller saueull). 

72 I naturlig hulrom. 

73 Kollisjon med alle typer naturlige objekter (f.eks. tre, fjellklippe). 



74 Forkommen, sannsynligvis pga. kulde. 

75 Forkommen, sannsynligvis pga. varme. 

76 Forkommen, sannsynligvis pga. tørste eller sult. 

77 Frosset fast (eller fanget) i is. 

78 Ekstreme værfold i forbindelse med funnet (f.eks. sterk vind, hagl, oversvømmelse). 

80 Identifisert som et individ i felt av noe annet enn metallringen. 

81 Identifisert med farge eller nummerert ring på fot. 

82 Identifisert med farge eller nummerert ring på hals. 

83 Identifisert vha. vingemerker. 

84 Identifisert vha. radiosporing. 

85 Identifisert vha. satellittsporing. 

86 Identifisert vha. sender. 

87 Identifisert vha. nesemerke(r). 

91 Funnet død ved vindmølle 

99 
Ingen informasjon i det hele tatt (f.eks. ringnummeret skrevet på et postkort uten at fuglen er 
nevnt, hverken at den er funnet eller om den er død eller i live). 

 


