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Notiser
Gigi Sahlstrand fick Rosenbergpriset 2012

tillsammans med Eva Stenvång Lindqvist ”för
deras gemensamma framgångsrika arbete med
att öppna nya vägar och metoder för att sprida
kunskap om fåglarna och deras roll i naturen”.
Erik Rosenberg betraktas av många som ”svensk
fältornitologins fader” och levde och verkade
större delen av sitt liv i Örebro. Han dog 1971.
De nu välbekanta fågellokalerna Oset och Kvismaren har han gjort kända genom att upptäcka och
beskriva. Att få detta pris är alltså en stor heder
för en fältornitolog!
Gigi ingår i MOFs styrelse och bor i Ilända på Färingsö. Hon har många strängar på sin lyra när det
gäller aktiviteter med anknytning till fåglar. Mest
känt är kanske hennes initiativ att bilda närverket
Rapphönan – ”ett nationellt nätverk för tjejer som
skådar fåglar”. Idag finns ett 10-tal grupper över
hela landet som samlas för gemensamma träffar
och resor. Tjejerna verkar ha riktigt kul när de är
tillsammans utan gubbar som stör.
Tillsammans med parhästen Eva Stenvång Lindqvist har hon skrivit boken ”Börja skåda fågel”,
som har getts ut av SOF. Det är en bra introduktion för unga ornitologer och helt i ”Mäster Eriks”
anda att dela med sig av kunskaper till fågelintresserade ungdomar!

Gigi har under året tagit steget till att försörja
sig på sitt stora fågelintresse. Hon arbetar nu
som reseledare, kursledare, föredragshållare och
journalist. Jag tror säkert att marknaden räcker till
för en person med hennes energi och kunskaper.
Stort grattis Gigi till ett välförtjänt pris!
Jan Sondell

Jan Sondell fick SOFs forskningspris 2012

Jan Sondell, styrelseledamot i MOF, tilldelandes
2012 forskningspris under Sveriges Ornitologiska
Förenings årsmöte i maj 2012. Vid Kvismarens Fågelstation har Jan gjort ett långsiktigt forskningsarbete med bl. a studier av olika arters ruggning
och varit den drivande i praktiskt naturvårdsarbete. Jans arbete har bedrivits metodiskt, grundat
på ett vetenskapligt tillvägagångssätt och ett
mycket gott föredöme när det gäller att publicera
sina forskningsrön i så väl vetenskapliga tidskrifter
som i mer populärvetenskapliga sammanhang.
Just nu är Jan samordnare för SOFs ortolanprojekt
och även riksinventeringen av fiskgjuse 2013.
Föreningens gratulationer till det fina priset!
Gigi Sahlstrand

MOF säljer småfågelholkar

Vi har även i år införskaffat ett antal småfågelholkar som säljs ut för 60 kronor styck. Slå en
signal till Urpo Könnömäki på tele¬fon 08-560
206 91 eller 070-236 56 64 och bestäm antal och
leveransplats.
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