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Verksamhetsberättelse för år 2014.
Styrelsen för Käloms Viltvårdsområde avger härmed redogörelse för verksamheten under år
2014.
Styrelsen har bestått av Carl-Göran Palmqvist, ordförande, Gösta Persson, sekreterare, Torsten
Olofsson, kassör, samt ledamöterna Stig Nilsson och Leif Jonsson. Suppleanter har varit
Toivo Comén och Gunnar Olofsson. Områdets revisorer har varit Bernt Tyrebo och Stig
Engström. Revisorssuppleanter Erik-Olof Eklund och Mats Wikberg.
Jaktledare under året har varit Gösta Persson.
Årsmöte hölls i Käloms Bygdegård den 26.e januari med 9 medlemmar närvarande.
Under året har tre protokollförda styrelsemöten hållits.
Älgtillgången upplevdes under septemberjakten vara tämligen god men blev under senare
delen av hösten sparsam. Detta kan möjligen förklaras av att älgvandringen från fjälltrakterna
på grund av rådande snöförhållanden fördröjdes eller helt uteblev under jakttiden. Totalt
fälldes 20 älgar fördelade på tolv vuxna djur och åtta kalvar. Av fällda vuxna djur var fyra
tjurar och åtta hondjur. Slaktvikterna på såväl kalvar som vuxna djur var genomgående låga.
Medelvikten på fällda kalvar var endast 66,5 kg. Även i angränsande jaktlag har låga vikter på
kalv varit förhärskande. Under senare delen av hösten påverkades jakten menligt av riklig
förekomst av ren. Detta innebar att jakt med hund under vissa jaktdagar omöjliggjordes i
områden med påtagligt stor förekomst av ren.
Henrik Adolfsson blev årets jaktlagsmästare i älgbaneskytte.
Årets lerduvemästerskap avgjordes torsdagen den 29.e maj med Carl-Göran Palmqvist som
segrare.
Planerade arbetsdagar/kvällar och inskjutning har genomförts.
Beträffande tillgång till övrigt vilt kan, liksom föregående år, konstateras mycket god
förekomst av rådjur. Tre djur fälldes.
Tillgången på skogsfågel var under vinterjakten mycket låg och inga toppfåglar fälldes.
Sommarens föryngring tycks dock ha varit lyckad och medfört att skogsfågelstammarna,
såväl tjäder som orre har ökat i antal. Ett flertal tjäder- och orrkullar har observerats. Under
hösten har ett tiotal skogsfåglar skjutits vid jakt med trädskällare.
Tillgången på hare har varit låg.
I likhet med föregående år uppläts mark till ”Hare Bra Gänget” vilka jagade på markerna den
7.e oktober. Ett tjugotal jägare deltog, därav två ungdomar från Torstaskolan. Tre av fyra
hundar hade hare på benen men ingen blev skjuten.
Övrig harjakt har bedrivits i mycket ringa omfattning och inga harar har rapporterats skjutna.
Förekomsten av räv har varit förhållandevis låg. Enstaka skabbangripna rävar har iakttagits.
Viss rävjakt har bedrivits och en räv har skjutits.

Björn iakttogs vid två tillfällen under pågående älgjakt. Den första observationen gjordes av
Christer Persson vid passet Tjennhale och den andra av Bertil Börjesson vid Vesseltjenna.
Björnspillning kunde iakttagas på flera platser fördelade inom hela viltvårdsområdet.
Utter har setts vid två tillfällen vid Lillån. Vid det ena tillfället kunde Håkan Hemlin
fotografera en utter från passet vid Åkroken.
Ingen förekomst av lodjur har rapporterats.
Bäverjakt har framförallt bedrivits av vår trogne bäverjägare Ulf Österman. Tre bävrar fälldes
men bäverförekomsten synes ha reducerats i förhållande till tidigare år.
Sju mårdar har fångats i fälla av Lars-Åke Åsberg. En mård blev skjuten i samband med
älgjakten.
Viltvårdsområdets tillgångar i egna medel var vid årets slut 3088 kronor. Markägarefonden
uppgick till 15355 kronor.
Inkomst av försålda jaktbevis uppgick till totalt 3100 kronor.
Med denna redovisning för verksamhetsåret 2014, tackar sittande styrelse för det gångna året.
Nu siktar vi in oss på ett nytt spännande år med fina jakt- och naturupplevelser inom Käloms
Viltvårdsområde.
Österulfsås i januari 2015.
För styrelsen
Carl-Göran Palmqvist
Ordförande

