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Verksamhetsberättelse för år 2018.
Styrelsen för Käloms Viltvårdsområde avger härmed redogörelse för verksamheten under år
2018.
Styrelsen har bestått av Carl-Göran Palmqvist, ordförande, Gösta Persson, sekreterare, Lena
Olofsson, kassör, samt ledamöterna Torsten Olofsson och Leif Jonsson. Suppleanter har varit
Carola Österlund 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 och jaktlagskassör Gunnar Olofsson.
Årsmöte hölls i Käloms Bygdegård den 4.e februari med 13 medlemmar närvarande.
Under året har tre protokollförda styrelsemöten hållits.
Älgtillgången upplevdes normal, men under september månad med ovanligt hög andel mindre
tjurar. Den för året införda kvoteringen innebar dock att maximalt sex tjurar var lovliga att
fälla. Totalt fälldes 12 vuxna älgar och 8 kalvar. (6 hondjur och 6 tjurar). Medelvikten för
fällda kalvar var 69 kg, vilket var ca 10 kg högre än närmast föregående år. Den största
kalvens slaktvikt var 87 kg.
Lena Olofsson blev årets jaktlagsmästare i älgbaneskytte.
Årets lerduvemästerskap avgjordes söndagen den 20.e maj med Carl-Göran Palmqvist som
segrare.
Planerade arbetsdagar/kvällar och inskjutning har genomförts. Prov för björnpasset kunde
avläggas innan lerduvemästerskapet den 20.e maj.
Beträffande tillgång till övrigt vilt kan, liksom föregående år, konstateras god förekomst av
rådjur. Detta trots den ovanligt stränga efterjulsvintern som skördade många offer framförallt
bland rådjur men även beträffande älg. Sjutton döda rådjur påträffades inom eller i närheten
av byn. Ett betydande antal av näringsbrist försvagade rådjur påträffades i anslutning till
utfodringsplatser för hästar och får. Antalet rådjur i Håkan Hemlins hästhage kunde vissa
tillfällen uppgå till mellan trettiofem till fyrtio djur som betade av hästarnas höbalar. Även i
Gunnar Olofssons fårhage betade rådjur tillsammans med fåren.
Vitvårdsområdet har ansökt om medel hos jaktvårdskretsen för att i någon mån kunna
kompensera Håkan för de extra kostnader viltvårdsinsatsen medfört.
De besvärliga vinterförhållandena torde även ha bidragit till att betesskador av älg vid vissa
tallplanteringar blev extremt svåra, ibland nästan hundraprocentiga.
Tillgången på skogsfågel var under vinterjakten sparsam. Tre tjädrar sköts under toppjakten.
Den tidiga och varma våren tycks ha haft en mycket gynnsam påverkan beträffande
skogsfågelföryngringen. Under hösten iakttogs ovanligt rik förekomst av skogsfågel, såväl
tjäder som orre. Ett förhållande som för övrigt tycks ha varit gällande inom stora delar av
landet. Ett antal skogsfåglar, tjäder och orre, har skjutits vid jakt med hund under hösten.

Tillgången på hare har varit sparsam.
I likhet med föregående år uppläts mark till ”Hare Bra Gänget” vilka jagade i markerna en
dag i början av oktober. Ett tjugotal jägare deltog och en hare blev skjuten.
Ett par rävar, två grävlingar och fyra mårdar har skjutits.
Samordnad björnjakt inom licensområdet genomfördes under augusti månad. Ingen björn
fälldes men ett ”björupptag” erhölls i närheten av vårt område.
Bäverjakt har framförallt bedrivits av vår trogne bäverjägare Ulf Österman.
Viltvårdsområdets tillgångar i egna medel var vid årets slut 5 877;50 kronor.
Markägarefonden uppgick till 48 973 kronor.
Inkomst av försålda jaktbevis uppgick till totalt 7 100 kronor.
Förtjänstfullt underhåll av vår älgdragare, järnhästen, utfördes under sommaren av Bertil
Börjesson och Gösta Persson. Bl.a gjordes byte av band och justering av variatorn. Vår gamla
och utmärkta älgdragare blev efter dessa åtgärder praktiskt taget som i nyskick. En eloge till
Bertil som åkte upp ända från Skåne och som dessutom genomfört förmånliga inköp av
reservdelar.
Ytterligare en eloge till jaktkamraterna från Skåne och Närke som köpt in nytt spel till
slakthuset vilket efter montering påtagligt förbättrat både funktion och säkerhet vid
slaktarbetet.
Med denna redovisning för verksamhetsåret 2018, tackar sittande styrelse för det gångna året.
Nu laddar vi om för ett nytt spännande år med fina jakt- och naturupplevelser inom Käloms
Viltvårdsområde.
Österulfsås den 24 januari 2019.
För styrelsen
Carl-Göran Palmqvist
Ordförande

