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Ännu ett spännande år som OAs ordförande är förbi! 

VICTORIA HALLBÄCK
ordförande

Passivregistreringen av migrerande fladdermöss har fortsatt inom Kvarken-
Bats, men projektet har även utökats med mer omfattande ringmärknings-
verksamhet och radiotelemetri på Valsörarna. Den ornitologiska sektionens 
verksamhet har fortgått som planerat med inventering av tornfalk och skogs-
duva m.m, samt ordnandet av ett skogsrestaureringsläger på Mickelsörarna. 
På Valsörarna har fågelfaunan inventerats under sommaren, vilket ni kan läsa 
mera om längre fram i tidningen. Valsörarna är även temat i årets OA-Natur 
eftersom Valsörarnas biologiska station fyller 50 år i år! Jubileet firas också 
genom att rusta upp den biologiska stationen. Vi siktar på att upprustningen 
skall vara klar tills Kvarkens världsarv firar 10 år i sommar och att OA då kan 
hålla öppet hus på Valsörarna. 

Nytt för det gångna året var ett projekt där vi bekämpar vresros på Vals-
örarna och som fått en hel del uppmärksamhet i media. Bekämpningen av vres-
rosor fortsätter år 2016. Vidare har OA, i samarbete med Jakobstads nejdens 
Natur, förberett en fågelkurs för nya ornitologer. Kursen kommer att hållas 
på Arbis i Jakobstad under våren 2016. OA finansierar sedan förra året även 
en satellitsändare, som under våren 2015 sattes på en havsörn och fick nam-
net Jarl-Gunnar efter den aktiva ringmärkaren och fågelskådaren Jarl-Gunnar 
Andersson. Tyvärr gick örnen Jarl-Gunnar en tidig död till mötes när han kol-
liderade med en högspänningsledning i augusti. Förhoppningen är dock att 
sändaren skall hitta en ny örnkandidat denna vår, och att vi skall få följa den 
nya satellitörnens liv under många år framöver. Mera information om fören-
ingens verksamhet och projekt hittar ni på hemsidan www.oa.fi. 

Det händer även spännande saker inom styrelsen! I november höll styrel-
sen en strategiworkshop där vi diskuterade föreningens framtid och hur vi 
kan utveckla verksamheten. Jag är mycket nöjd över resultatet från work-
shopen och ser fram emot allt vi skall åstadkomma detta och kommande år. 

http://www.oa.fi
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Till utvecklingsarbetet hör bland annat att definiera föreningens fokus för 
kommande verksamhet, hitta strategier för att effektivisera arbetet och öka 
kvaliteten av arbetet inom föreningen, öka föreningens synlighet, öka engage-
manget i styrelsen och hos medlemmarna, samt värva nya medlemmar. Som 
natur vetenskaplig förening har OA en mycket viktig roll i samhället genom 
att väcka intresset för naturen och främja omvårdnaden av den. Och ju fler vi 
blir, desto bättre! Samarbetet med Kvarkens naturskola fortsätter också, men 
vi kommer även att sträva till att öka samarbetet med andra föreningar och 
aktörer.

Ett speciellt tack vill jag rikta till våra avgående styrelsemedlemmar Ditte 
Smeds-Weijola och Anja Sjöholm. Ett stort tack för er viktiga insats i förening-
ens verksamhet! Samtidigt önskar jag våra två nya styrelsemedlemmar Anna 
Källberg och Lotta Haldin varmt välkomna!

Ringmärkning av skogsduva.  
Foto: Victoria Hallbäck.


