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Styrelsen

Verksamhetsberättelse för år 2009

Styrelsen för Käloms Viltvårdsområde avger härmed redogörelse för verksamheten under år
2009.

Styrelsen har bestått av Carl-Göran Palmqvist, ordförande, Gösta Persson, sekreterare,
Torsten Olofsson, kassör, samt ledamöterna Stig Nilsson och Bertil Östgren. Suppleanter har
varit Toivo Comén och Kurt Ögren. Områdets revisorer har varit Bernt Tyrebo och Stig
Engström. Revisorssuppleanter har varit Erik-Olof Eklund och Leif Jonsson.
Jaktledare under året har varit Gösta Persson med Carl-Göran Palmqvist som ersättare.

Årsmöte hölls i Käloms Bygdegård den 25 januari med 12 medlemmar närvarande.
Under året har tre protokollförda styrelsemöten hållits.

Älgtillgången har upplevts vara god och i likhet med föregående år i synnerhet beträffande
kalvförande kor. Inte mindre än 14 kalvar fälldes. Merparten av dessa hade normala eller goda
slaktvikter.   
Sammanlagt fälldes nio vuxna älgar och 14 kalvar. Utöver detta har ytterligare en vuxen älg
påskjutits och därför avräknats tilldelningen. Förekomsten av ren ökade under slutet av
jaktsäsongen men har inte i avgörande grad påverkat jakten.

Henrik Adolfsson blev årets jaktlagsmästare i älgbaneskytte. Silvermedaljen erövrades av
Mats Wickberg tätt följd av Gösta Persson som bronsmedaljör. 
Årets lerduvemästerskap avgjordes söndagen den 21maj med Gunnar Olofsson som segrare. 
Bymästerskapet i älgbaneskytte på jaktlagets miniälgbana togs hem av Tobias Nolervik med
Bertil Östgren som silvermedaljör.

Under sommarens arbetskvällar har slakteriet färdigmålats både utom- och inomhus.
Fikarummet har i huvudsak färdigställts med målning, tapetsering och golvmatta. Bertil
Östgren har tillverkat en snygg sittbänk. Torsten Olofsson har skänkt en sittsoffa och Hasse
Adolfsson ett bord. En vacker matta till soffan har vävts och skänkts av Märta Persson.
Skånepågarna har tillhandahållit en ny och starkare vinsch som ersättning för den tidigare
havererade.
Total kostnad i kontanta medel för slaktboden uppgick vid årets slut till 90 981 kronor.
Därutöver tillkommer värdet av ideellt nedlagd arbetstid.
Vissa kompletterande arbeten kvarstår, bl a i fikarummet. Ett kylaggregat kommer att
införskaffas för montering i kylrummet. (Överenskommelse har träffats om köp av aggregat
från Tångeråsens jaktlag ).

Planerad arbetskväll i maj och arbetsdag i augusti har genomförts.

Beträffande tillgång till övrigt vilt kan konstateras en viss nedgång av skogsfågelstammarna.
Trots detta har ett antal fåglar fällts såväl under höstens jakt med hund som under
vintersäsongens toppjakt.

Även tillgången på hare tycks ha minskat något i förhållande till fjolårssäsongen. 



Rådjursstammen uppvisar stabilitet och stammen synes ha ökat ytterligare jämfört med
tidigare år. Trots detta har endast ett rådjur skjutits under jaktåret.

Tyvärr har även i år några skabbangripna rävar observerats. Ingen räv har rapporterats
skjuten.  

Under hösten iakttogs björnspillning på vägen mot skjutbanan. Spår av björnförekomst
iakttogs även vid älgslakteriet (vid upplaget av älghudar) och vid gropen för slaktavfall. Inga
direkta observationer av björn har däremot gjorts under jakten.

Ingen förekomst av lodjur har iakttagits.

Ett sällskap harjägare (tre man, tre hundar) gästade viltvårdsområdet i början av oktober.
Trots att man inte lyckades skjuta någon hare var man ändå mycket nöjd med jaktveckan som
gett många fina hardrev. Förfrågan om möjlighet att återkomma nästa år har redan framförts.

Bäverjakten missgynnades av en riklig vårflod varför flera inbokade gäster uteblev. Trots
relativt besvärliga förhållande lyckades Ulf Österman skjuta rekordmånga bävrar, totalt tio
stycken.

Viltvårdsområdets tillgångar i egna medel var vid årets slut 149,37 kronor. Markägarefonden
uppgick till 22 136,20 kronor.

Med denna redovisning för verksamhetsåret 2009, tackar sittande styrelse för det gångna året.
Vi ser nu fram mot ett nytt spännande år med fina jakt- och naturupplevelser inom Käloms
Viltvårdsområde.  

Österulfsås i januari 2010.

För styrelsen

Carl-Göran Palmqvist
Ordförande


