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Verksamhetsberättelse för år 2008

Styrelsen för Käloms Viltvårdsområde avger härmed redogörelse för verksamheten under år
2008.

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 20 januari med 10 medlemmar närvarande.
Under året har tre protokollförda styrelsemöten hållits.

Älgtillgången har upplevts vara tämligen god. I synnerhet gäller detta kalvförande kor. Inte
mindre än tolv kalvar fälldes varav ett flertal även hade ovanligt höga slaktvikter. (Högsta
slaktvikt 104 kg).   
Sammanlagt fälldes 6 vuxna älgar och tolv kalvar. Förekomsten av ren har varit sparsam och
ej inverkat menligt på jakten.

Torsten Olofsson blev årets jaktlagsmästare i älgbaneskytte. Silvermedaljen erövrades av
Ingvar Torsson tätt följd av Gunnar Olofsson som bronsmedaljör. I veteranklassen segrade
Bengt-Olof Wärdell med Kurt Ögren och Bertil Östgren som tvåa och trea.

Årets lerduvemästerskap avgjordes söndagen den 25 maj med Henrik Persson som segrare. 

Bymästerskapet i älgbaneskytte på jaktlagets miniälgbana togs hem av Carl-Göran Palmqvist.

Sommarens arbete på vårt nya älgslakteri har omfattat utomhus målning, komplettering av
ytterpanel, insättning av fönster, isolering och uppsättning av innerväggar och innertak samt
installation av bana för transport av kött mellan flårum och kylrum. 
Tyvärr havererade den nya el-vinschen under oktoberjakten. Problemet löstes för resterande
jaktdagar genom att Leif Jonsson lånade ut sin manuella telfer-vinsch.  
Total kostnad för slaktboden uppgick vid årets slut till 66 277 kronor. Därutöver tillkommer
värdet av ideellt nedlagd arbetstid.

Till kommande säsong kvarstår att fullgöra bygget avseende invändig målning, inredning av
fikarum samt att installera erforderlig utrustning, kylaggregat mm. Höstens erfarenheter av
färdigställda funktioner i slaktboden är mycket positiva. 

En arbetskväll och en arbetsdag genomfördes planenligt.

Föryngringen av skogsfågelstammarna var under förra sommaren (2007) mycket god. Detta
bidrog till mycket god förekomst av tjäder och orre under vinterjakten med ovanligt gott
resultat för toppfågeljägare. Totalt fälldes under höstjakten 2007 och vinterjakten 2008 ett
trettiotal tjädrar och ett tiotal orrar. 



Tillgången på hare har varit tämligen god. 

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

Förekomsten av räv är tämligen hög. Tyvärr har även i år ett antal skabbangripna rävar
observerats. En räv sköts under hösten.  

Viss förekomst av björnspillning rapporterades inom viltvårdsområdet under sommaren.
Några observationer av björn har däremot inte gjorts under jaktsäsongen.

Ingen förekomst av lodjur har iakttagits.

Upplåtelse av harjakt inom viltvårdsområdet gav bra resultat. Totalt jagade 13 gäster
fördelade på tre omgångar hare inom området. Gästjägarna var mycket nöjda med sina
jaktupplevelser och totalt fälldes sex harar, en tjäderhöna och en räv av gästerna. (Tillåtelse
hade även givits att skjuta skogsfågel och räv). Totalt inbringade harjakten 12 200 kr till
viltvårdsområdets kassa.

Bäverjakten missgynnades av en riklig vårflod varför inbokade gäster uteblev. Ett par bävrar
sköts av Ulf Österman.

Viltvårdsområdets tillgångar i egna medel var vid årets slut 15 525,62 kronor.
Markägarefonden uppgick till 13 936 kronor.

Bernt Tyrebo har vidareutvecklat viltvårdsområdets hemsida med trevliga fotokollage och
videos samt med plats att skriva in ”bloggar”, med t ex spännande jakt- och/eller
naturupplevelser. 
Via hemsidan kan jägare boende på andra håll i landet hålla sig ajour med vad som händer
och sker inom vårt viltvårdsområde. 

Med denna redovisning för verksamhetsåret 2008, tackar sittande styrelse för det gångna året.
Vi ser nu fram mot ett nytt spännande år med fina jakt- och naturupplevelser inom Käloms
Viltvårdsområde. En målsättning för nästa år är att göra vår slaktbod helt komplett. 

Österulfsås i januari 2009.

För styrelsen

Carl-Göran Palmqvist
Ordförande


