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Styrelsen

Verksamhetsberättelse för år 2010.

Styrelsen för Käloms Viltvårdsområde avger härmed redogörelse för verksamheten under år
2010.

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 Gunnar Olofsson. Områdets revisorer har varit Bernt Tyrebo och Stig
Engström. Revisorssuppleanter Erik-Olof Eklund och Leif Jonsson.
Jaktledare under året har varit Gösta Persson.

Årsmöte hölls i Käloms Bygdegård den 17 januari med 15 medlemmar närvarande.
Under året har tre protokollförda styrelsemöten hållits.

Älgtillgången har upplevts vara god. I likhet med föregående år fanns gott om kalvförande
kor. Totalt fälldes 19 älgar fördelade på nio vuxna djur och tio kalvar. Sträng kyla och snö
under slutet av november och hela december gjorde att älgjakten fick avslutas något tidigare
än planerat.
Viss förekomst av ren har observerats men detta har inte i avgörande grad påverkat älgjakten.

Henrik Adolfsson blev årets jaktlagsmästare i älgbaneskytte. Silvermedaljen erövrades av
Mats Vikberg och bronsmedaljör blev Ingvar Thorsson. 
Årets lerduvemästerskap avgjordes söndagen den 16.e maj med Gunnar Olofsson som
segrare. 

Inget luftgevärsmästerskap genomfördes.

Planerade arbetsdagar/kvällar och inskjutning har fullföljts.

Under försommaren besiktigades skjutbanan av polismyndighet och statligt skytteombud.
Skjutbanan godkändes men viss komplettering av varningsskyltar och uppluckring av
kulfånget erfordras. Protokoll över besiktningen med godkännade av skjutbanan har tillsänts
styrelsen.

Sommarens arbete vid slaktboden har till stor del ägnats åt uppförande av ett uthus för
förvaring av älgdragare och vagn. Förrådsbyggnaden är en gammal timrad lada som skänkts
av Gösta Persson. Under ett antal arbetskvällar har ladan nedmonterats, transporterats och
ånyo timrats upp i anslutning till slaktboden. Gunnar Olofsson har skänkt och sågat takvirke.
Kvarstående arbete består i att ta upp öppning för port, tillverka dörrar och göra vissa
förstärkningar i anslutning till portöppningen.

Samtliga golv i slaktboden har behandlats med olja vilket förenklat renhållning av golven.

Kylaggregatet som inköptes från Tångeråsens jaktlag visade sig inte vara lämpligt för
kylrummet i vårt slakthus varför ett annat aggregat inköptes. Detta inmonterades och fungerar
nu till belåtenhet. ”Tångeråsenaggregatet” kunde säljas vidare genom Gösta Perssons försorg.

  



Beträffande tillgång till övrigt vilt kan konstateras god förekomst av skogsfågel. I synnerhet
orre har observerats i stora flockar, men även tjädertillgången tycks ha ökat. Troligen har
skogsfågelstammarna gynnats av riklig förekomst av smågnagare.
Under året bedöms att 15-20 skogsfåglar blivit skjutna.

Rådjurstillgången har varit mycket god. Jakt har bedrivits men endast ett rådjur har
rapporterats skjutet.

Harjakt har bedrivits i mycket ringa omfattning. En hare fälldes av höstens gästjägare från
Värmland.

Förekomsten av räv har varit relativt hög. Tyvärr har även ett antal skabbangripna rävar
observerats. En sådan har rapporterats skjuten. 

I samband med fågeljakt observerade och fotograferade Lars-Åke Åsberg en betande björn på
en tallbacke sydost om Vesseltjenna. Spår efter denna björn iakttogs tidigare under sommaren
av Gunnar Olofsson. Björnen verkar ha varit stationär inom området varför det sannolikt var
samma björn som senare under hösten uppehållit sig i anslutning till Lillån där den släpat bort
kadavret av en älgkviga.

Ingen förekomst av lodjur har iakttagits.

Bäverjakt har främst bedrivits av vår trogne bäverjägare Ulf Österman. Sju bävrar fälldes.

Viltvårdsområdets tillgångar i egna medel var vid årets slut 5 137:42 kronor.
Markägarefonden uppgick till 28 936:20 kronor.

Med denna redovisning för verksamhetsåret 2010, 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 2011.

För styrelsen

Carl-Göran Palmqvist
Ordförande

  


